ค�ำน�ำ
คู่มือวิทยากร Green School Camp : ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน จัดท�ำขึ้นโดยความร่วมมือ
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
จุ ด ประสงค์ แ ละเป้ า หมายหลั ก ของคู ่ มื อ วิ ท ยากร คื อ เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรครู ศึ ก ษานิ เ ทศก์
นั ก วิ ช าการศึ ก ษา เจ้ า หน้ า ที่ ก ารไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย ที่ เ ป็ น วิ ท ยากรอบรมครู มี ค วามรู ้
ความเข้าใจ พัฒนาศักยภาพและเรียนรู้กระบวนการในการจัดค่าย โดยมุ่งหวังให้ครูวิทยากรสามารถ
น�ำไปถ่ายทอดกระบวนการต่าง ๆ ในการจัดค่ายวิทยากรครู เพื่อเป็นวิทยากรค่ายนักเรียน และเพื่อให้
โรงเรียนสามารถน�ำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในห้องเรียน โรงเรียน บ้าน และชุมชน นอกจากนี้โรงเรียน
สามารถน� ำ ความรู ้ บู ร ณาการสาระการเรี ย นรู ้ ด ้ า นการลดใช้ พ ลั ง งาน การจั ด การขยะ และอนุ รั ก ษ์
สิ่ ง แวดล้ อ ม ในสาระการเรี ย นรู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อั น จะส่ ง ผลให้ นั ก เรี ย น เยาวชนมี ค วามรู ้ แ ละทั ก ษะ
ที่น�ำไปใช้ในชีวิตสู่การมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ส�ำหรั บ กิ จ กรรมค่ า ยครั้ ง นี้ ประกอบด้ ว ยกิ จ กรรมอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน 6 ฐานการเรี ย นรู ้ และ
กิจกรรมการจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 5 ฐานการเรียนรู้ และ 1 กิจกรรมเพื่อน�ำความรู้สู่ทักษะ
การน�ำไปใช้ นอกจากกิจกรรมและความรู้ของฐานการเรียนรู้ในค่าย ได้มีการวิเคราะห์หลักสูตรและ
เชื่อมโยงการน�ำกิจกรรมไปใช้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�ำหรับครูมีตัวอย่างหน่วยการจัดการ
เรี ย นรู ้ ลดใช้ พ ลั ง งาน การจั ด การขยะ และอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง ลั ก ษณะของกิ จ กรรมเป็ น
การเน้ น ครอบคลุ ม ด้ า น ความรู ้ เจตคติ และทั ก ษะปฏิ บั ติ จ ริ ง จากโรงเรี ย น สู ่ บ ้ า นนั ก เรี ย น และ
ขยายผลสู่ชุมชน
ในการจัดท�ำคู่มือวิทยากร Green School Camp : ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน มุ่งหวังว่า
คู ่ มือ วิ ท ยากรที่ จัดท�ำขึ้นเล่มนี้จะเกิดประโยชน์ ส� ำ หรั บผู ้ เ ป็ นวิ ท ยากร ครู แ กนน� ำ ผู ้ บริ ห ารโรงเรี ย น
ห้ อ งเรี ย นสี เขี ย ว โรงเรี ย นสี เขี ย ว โรงเรี ย นปลอดขยะ หรื อ โรงเรี ย นอื่ น ๆ และผู ้ ส นใจที่ จ ะพั ฒ นา
งานด้านพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืนสืบไป
							

กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

คณะผู้จัดท�ำ

สารบัญ
หน้า
2

คำ�นำ�
ส่วนที่ 1 การชี้แจงการใช้คู่มือ Green School Camp : ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน

5

ความเป็นมา
วัตถุประสงค์
บทบาทหน้าที่ของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
การบันทึกในสมุดคู่มือ Green School Camp : ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน
กติกาการอยู่ร่วมกันในค่าย
การประเมินค่าย
ตารางการจัดอบรมค่ายนักเรียน
กิจกรรมละลายพฤติกรรมค่าย
เพลงค่าย พลังห้องเรียนสีเขียว
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้

6
8
8
12
13
13
15
18
22
23

ส่วนที่ 2 กิจกรรม Green School Camp : ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน

26

2.1 ฐานกิจกรรมการเรียนรู้ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ฐานที่ 1 ไฟฟ้ามีประโยชน์มากมาย
ฐานที่ 2 แหล่งกำ�เนิดไฟฟ้า
ฐานที่ 3 อุปนิสัยประหยัดไฟฟ้าและปลอดภัย
ฐานที่ 4 การสำ�รวจและบำ�รุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
ฐานที่ 5 Smart Learning Energy
ฐานที่ 6 คิด คิด คิด พิชิต CO2
2.2 ฐานกิจกรรมการเรียนรู้ของสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ฐานที่ 1 ฉลาดคิด ฉลาดใช้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ฐานที่ 2 เส้นทางชีวิตของผลิตภัณฑ์สู่ตะกร้าเขียว
ฐานที่ 3 GO Green For Life
ฐานที่ 4 นํ้าใช้ นํ้าทิ้ง เพื่ออนาคต
ฐานที่ 5 รวมพลังความคิดพิชิต CO2
สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ

27
29
34
39
46
56
61
64
68
82
98
108
122

2.3 กิจกรรมสะท้อนการเรียนรู้ ตลาดนัดพาเพลิน
ส่วนที่ 3 การเชื่อมโยง Green School Camp : ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน
สูห่ ลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)

หน้า
128
134

3.1 การจัดทำ�หน่วยและแผนจัดการเรียนรู้ตัวอย่าง ระดับประถมศึกษา
3.1.1 ตารางวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
3.1.2 โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้
3.1.3 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้

136
137
139
142

3.2 การจัดทำ�หน่วยและแผนจัดการเรียนรู้ตัวอย่าง ระดับมัธยมศึกษา
3.2.1 ตารางวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
3.2.2 โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้
3.2.3 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้

170
171
174
179

บรรณานุกรม
ภาคผนวก
คณะผู้จัดทำ�

189
190
191

ส่วนที่ 1

ท�ำความรู้จัก
Green School Camp :
ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน

6

ความเป็นมาของ Green School Camp :
ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน
หลักการและเหตุผล
ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกมีสาเหตุใหญ่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
สภาวะโลกร้อน (Global Warming) และปรากฏการณ์เรือนกระจก (Green House Effect) ซึ่งจะส่งผลกระทบ
อย่างมากต่อทุกประเทศในโลก ในช่วง 2-3 ทศวรรษทีผ่ า่ นมาประเทศต่าง ๆ ได้ประสบกับภัยพิบตั ดิ า้ นภูมอิ ากาศ
เช่น ภัยแล้ง นํ้าท่วม พายุ คลื่นความร้อน และไฟป่าเพิ่มขึ้น เหตุการณ์เหล่านี้โดยมากเป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และอาจน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของโลกขึ้นเรื่อย ๆ กิจกรรมมนุษย์
เป็นส่วนหนึ่งที่ส�ำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในขณะที่ประชากรโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ปัญหาความแออัดของประชากรต่อหน่วยพื้นที่ก่อให้เกิดปัญหาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การขาดแคลน
พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมถอยจากการตัดไม้ท�ำลายป่า ท�ำลายสมดุลธรรมชาติอันเป็นแหล่งผลิต
ก๊าซออกซิเจนและยังเป็นตัวช่วยในการดูดซับก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากปริมาณความต้องการใช้พลังงานเพิ่ม
สูงขึน้ ตามจ�ำนวนของประชากรโลก ประกอบกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ท�ำให้ความต้องการ
ใช้พลังงานในทุกด้านเพิม่ สูงขึน้ อย่างรวดเร็ว การเพิม่ ขึน้ ของก๊าซเรือนกระจกในชัน้ บรรยากาศท�ำให้โลกร้อนมาก
ยิ่งขึ้นส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ และโอกาสที่ภัยธรรมชาติจะเกิดขึ้นในมุมต่าง ๆ ของโลก ซึ่งปัญหาการ
ปล่อยก๊าซต่าง ๆ ซึ่งมีผลต่อการปรากฏการณ์เรือนกระจกซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนสภาวะภูมิอากาศ ทั่วโลกจึงมี
อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (United Nations Framework Convention
on Climate Change : UNFCCC) เพือ่ ให้บรรลุถงึ การรักษาระดับความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ
ให้คงที่ อยู่ในระดับที่ปลอดภัยจากการแทรกแซงของมนุษย์ที่เป็นอันตรายต่อระบบภูมิอากาศ การรักษาระดับ
ดังกล่าวต้องด�ำเนินการในระยะเวลาเพียงพอที่จะให้ระบบนิเวศปรับตัว โดยไม่คุกคามต่อการผลิตอาหารของ
มนุษย์และการพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างยั่งยืนและการพัฒนาที่ยั่งยืนกลายเป็นวาระหลักของการพัฒนา
โดยเฉพาะเมื่อสหประชาชาติได้ประกาศ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ Sustainable Development
Goals (SDGs) 17 เป้าหมาย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก�ำกับดูแลการพัฒนาของโลกระหว่างปี 2016-2030
และประเทศไทยก็เป็นหนึง่ ในประเทศทีไ่ ด้ลงนามร่วมกับภาคีสมาชิก ในการรับรองฉันทามติเป้าหมายการพัฒนา
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และก�ำหนดอยู่ในรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 65 ที่ก�ำหนดให้ยุทธศาสตร์ต้องมีการบรรจุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมีการเชื่อมโยงทั้ง 30 เป้าประสงค์กับยุทธศาสตร์ชาติ มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ถึง 8 ยุทธศาสตร์ โดยจะสอดคล้องมากในยุทธศาสตร์ที่ 1
ว่าด้วยการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 5 ว่าด้วยการเติบโตทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
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โครงการห้องเรียนสีเขียว เป็นโครงการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ด�ำเนินการมา
ตั้งแต่ปี 2541 มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังทัศนคติการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ รู้คุณค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม
ให้แก่เยาวชนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียน
สีเขียวและกิจกรรมนอกห้องเรียน จนเกิดผลในเชิงพฤติกรรมรวมทั้งขยายผลไปสู่ครอบครัวและชุมชนต่อไป
ปัจจุบันมีห้องเรียนสีเขียว จ�ำนวน 414 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จ�ำนวน 384 โรงเรียน ต่อมาในปี 2552 ได้พัฒนาสู่โครงการยกระดับห้องเรียนสีเขียว มุ่งสู่โรงเรียน
สีเขียว เพื่อสร้างเครือข่ายรักษ์พลังงาน (โรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม) โดย
มีการประเมินตามมาตรฐานโรงเรียนสีเขียว จ�ำนวน 7 ประเด็น ได้แก่
1. นโยบายและระบบการด�ำเนินการตามนโยบายของโรงเรียน
2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
3. การจัดการด้านการใช้พลังงานในโรงเรียน
4. การจัดการด้านการใช้นํ้าและนํ้าทิ้งในโรงเรียน
5. การจัดการขยะในโรงเรียน
6. คุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อและเกิดจากการเรียนรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
7. โครงการ/กิจกรรมร่วมระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนใกล้เคียงและชุมชน

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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ในปี 2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานได้ร่วมกันจัดท�ำแผนปฏิบัติการในการพัฒนาโรงเรียนห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนสีเขียว โดยจัดท�ำเป็น
รูปแบบของโครงการค่าย Green School Camp : ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน อบรมครู 5 จุด 5 ภูมิภาค
และค่ายเยาวชน 11 จุด ตามเขื่อนต่าง ๆ และศูนย์ฝึกอบรมในภูมิภาค ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างปลายเดือนมีนาคม
– เดือนสิงหาคม 2561 โดยคาดว่าจะมีกลุ่มเป้าหมายเป็นศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา ครู ผู้บริหาร และ
นักเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 2,716 คน

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ปลูกฝังทัศนคติการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ รูค้ ณ
ุ ค่าและรักษาสิง่ แวดล้อมให้แก่เยาวชน ให้
ผูเ้ รียนได้ลงมือทดลองปฏิบตั จิ ริง จนเกิดความตระหนักถึงความจ�ำเป็นในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
2. มีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง และเกิดเป็นนิสัยที่ถาวรยั่งยืน
3. เพือ่ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ ครู ผูบ้ ริหาร นักเรียน ของโรงเรียนในโครงการ
ห้องเรียนสีเขียวในแต่ละภูมิภาค ให้มีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานโรงเรียนสีเขียวชัดเจนมากขึ้น
4. เพื่อพัฒนาคู่มือวิทยากร คู่มือนักเรียน ในการสร้างกระบวนการจัดกิจกรรมและมีการบูรณาการ
ด้านพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับ 7 ประเด็น
ตามมาตรฐานโรงเรียนสีเขียว
5. เพื่อให้โรงเรียนสามารถน�ำความรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
บูรณาการในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง

บทบาทหน้าที่ของฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับ Green School Camp :
ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน
การจัดค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน เป็นความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.) กับส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ ในการ
ด�ำเนินการในพื้นที่จริงยังมีผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ในการท�ำหน้าที่
ด�ำเนินการจัดค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน แต่ละฝ่ายมีบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. ก่อนกิจกรรม Green School Camp : ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน
บทบาทของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เจ้าภาพ)
1. จัดท�ำโครงการ Green School Camp : ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน และจัดท�ำประกาศหรือค�ำสัง่
แต่งตั้งเพื่อน�ำเสนอขออนุมัติจากผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
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2. บริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามแนวทางที่ก�ำหนดอย่างเคร่งครัดและเป็นไปตามระเบียบ
3. ประสานโรงเรียนในโครงการและเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้อง ประสานโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
Green School Camp : ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน ให้น�ำครู/นักเรียนเข้าค่ายตามจุดอบรม
ที่ก�ำหนด
4. ประสานงานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่รับผิดชอบสถานที่จัดค่ายห้องเรียนสีเขียว
รักพลังงานในแต่ละจุด
5. จัดประชุมเตรียมการคณะท�ำงาน/วิทยากรเพื่อจัด Green School Camp : ค่ายห้องเรียนสีเขียว
รั ก พลั ง งานกั บ คณะท� ำ งานจากส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและการไฟฟ้ า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
บทบาทสถานศึกษา และครูวิทยากรพี่เลี้ยง
1. คัดเลือกเยาวชนทีส่ ามารถถ่ายทอดให้เข้าค่ายเยาวชน Green School Camp : ค่ายห้องเรียนสีเขียว
รักพลังงาน
2. เตรียมความพร้อมนักเรียนในการเข้า Green School Camp : ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน

3.
4.
5.
6.

7.

2.1 ซ้อมร้องเพลง พลังห้องเรียนสีเขียว
2.2 ด้านมารยาทและสุขภาพแข็งแรง สามารถดูแลตนเองให้ปลอดภัยในการอยู่ค่ายเยาวชน
Green School Camp : ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน
2.3 ด้านเนื้อหาความรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เชื่อมโยงกับค่ายเยาวชน
การรับส่งนักเรียนดูแลความปลอดภัย จัดเตรียมพาหนะในการเดินทาง
พิจารณาครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หรือสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หรือ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสมเข้าร่วมกิจกรรม
ครูเข้าร่วมประชุมคณะวิทยากร Green School Camp : ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน
ร่วมกับทีมวิทยากรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ครูวิทยากรพี่เลี้ยงร่วมกิจกรรม Green School Camp : ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน ตามที่
ได้รับมอบหมาย ดังนี้
6.1 เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง มีหน้าที่ควบคุม ดูแลนักเรียนตลอดการอยู่ค่าย
6.2 เป็นวิทยากรในฐานการเรียนรู้
6.3 มีส่วนร่วมในการประเมินหลักสูตรการอบรมค่ายเยาวชนร่วมกับคณะวิทยากร
ศึกษาคู่มือครู Green School Camp : ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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บทบาทการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
1. ประสานงานส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เจ้าภาพ และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมจัดอบรมครู 5 จุด และจัด
ค่ายนักเรียน 11 จุด
2. จัดเตรียมสถานที่พัก พาหนะ แหล่งเรียนรู้ เอกสาร สื่อในฐานการเรียนรู้ และอาหารส�ำหรับ
ครู วิทยากรตลอดการอยู่ค่าย Green School Camp : ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน
3. ดูแลความปลอดภัย การปฐมพยาบาล
4. จัดประชุมทุกฝ่ายก่อนด�ำเนินงาน เพื่อชี้แจงและก�ำหนดบทบาทอย่างชัดเจน
5. จัดท�ำแผนที่ก�ำหนดการการเดินทางไปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และแผนที่
แหล่งเรียนรู้ในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
6. จัดให้มีกิจกรรมด�ำเนินการไปตามหลักสูตรการอบรมค่ายเยาวชน Green School Camp :
ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน
7. ประสานหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการอ�ำนวยความสะดวกกับทุกฝ่าย

2. ระหว่างการเข้าค่าย Green School Camp : ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน
บทบาทของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เจ้าภาพ)
1. อ�ำนวยการความสะดวก ก�ำกับ ดูแลการด�ำเนินการจัดค่ายเยาวชน Green School Camp :
ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน ให้บรรลุจุดประสงค์ของโครงการ
2. ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่ ร ่ ว มบู ร ณาการและอ� ำ นวยความสะดวกในการจั ด ค่ า ยเยาวชน
Green School Camp : ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน
3. ประเมินหลักสูตรการอบรมค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน
4. ประเมิ น ผลการจั ด ค่ า ยห้ อ งเรี ย นสี เขี ย วรั ก พลั ง งาน รวบรวมผลการประเมิ น ค่ า ยเยาวชน
Green School Camp : ห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน จากเยาวชนในค่าย เจ้าหน้าที่ กฟผ. และ
ครูวิทยากรพี่เลี้ยง
บทบาทสถานศึกษา และครูวิทยากรพี่เลี้ยง
1. เข้าร่วมประชุมกับคณะท�ำงานวิทยากรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
2. ประสานกับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อปรับปรุง
แก้ไข ประเมินสถานการณ์
3. ดูแลเยาวชน และกระตุ้นความสนใจของนักเรียน/ครูที่เข้าร่วมค่ายฯ อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา
4. ประเมินกิจกรรมในฐานการเรียนรู้เพื่อปรับปรุง
กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

11
5. รวบรวมข้อมูลรายงานผล
6. ติดตามการต่อยอดโครงการ/โครงงานเยาวชนในค่าย Green School Camp : ค่ายห้องเรียน
สีเขียวรักพลังงานเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เกิดความยั่งยืน
7. ให้ค�ำปรึกษากับทีมผู้เข้าร่วมอบรมหรือร่วมเข้ากิจกรรมค่าย
บทบาทการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
1. จัดเตรียมสถานที่การเข้าค่ายและอ�ำนวยความสะดวก ประสานความร่วมมือในการด�ำเนินงาน
ด้านพิธีการ และจัดกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมฐานการเรียนรู้ ร่วมประเมินกิจกรรม
2. จัดเตรียมวัสดุในการสาธิตให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของแต่ละกิจกรรมในฐานการเรียนรู้
3. จัดกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ประเมินผลการอยู่ค่ายเยาวชน Green School Camp : ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน
5. ประชุมสรุปการจัดกิจกรรมประจ�ำวัน

3. หลังการเข้าค่าย Green School Camp : ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน
บทบาทของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. จัดท�ำท�ำเนียบรุน่ การเข้าอบรมครูและเข้าค่ายนักเรียน Green School Camp : ค่ายห้องเรียนสีเขียว
รักพลังงาน เพื่อการติดต่อการจัดท�ำบัญชีของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ (เพื่อให้แต่ละภาคส่วน
ได้น�ำไปใช้ประกอบการรายงานแต่ละภาคส่วน)
2. จัดท�ำสรุปรายงาน จ�ำนวน 3 เล่ม ส่งส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ในสังกัด
3. ประสานหน่วยงานบูรณาการทุกฝ่ายร่วมกันพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าค่ายระดับประเทศ
4. น� ำ เสนอกิ จ กรรมของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเพื่ อ เผยแพร่ ใ ห้ โรงเรี ย น
ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ
5. การขยายเครือข่ายให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ได้แก่ การตั้งชมรม ชุมนุม เป็นต้น
6. ติดตาม สนับสนุน ส่งเสริมศักยภาพของโรงเรียนให้น�ำความรู้ที่ได้รับ เน้นการน�ำไปใช้สู่ห้องเรียน
โรงเรียนและขยายผลต่อชุมชน โดยมีการเก็บข้อมูลต่าง ๆ เพื่อน�ำส่งส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. จั ด ท� ำ ประชาสั ม พั น ธ์ วี ดิ ทั ศ น์ ในการด� ำ เนิ น งานการจั ด ค่ า ย และการต่ อ ยอดของโรงเรี ย น
ส่งให้ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมสรุปผลประเมิน และจัดท�ำ
แบบประเมิน

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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บทบาทสถานศึกษา และครูวิทยากรพี่เลี้ยง
1.
2.
3.
4.

ขยายผลให้เพื่อนครู เยาวชน และกลุ่มโรงเรียนที่สนใจ
ติดตามประเมินผลการต่อยอดโครงการของเยาวชน
จัดกิจกรรมนักอนุรักษ์พลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อต่อยอดกิจกรรม
ติดตาม และรายงานผลสรุปเพื่อรายงานให้กับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

บทบาทการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สร้างเครือข่ายในโรงเรียน และระหว่างโรงเรียน
ติดตามประเมินโรงเรียนร่วมกิจกรรม
ประเมินผลวิทยากร
ร่วมคัดเลือกโรงเรียน/เยาวชนเข้าร่วมงานระดับประเทศ/จัดเวทีแลกเปลี่ยนและเวทีเกียรติยศ
สร้างเครือข่ายเยาวชนโรงเรียนสีเขียว
การตรวจเยี่ยมให้ข้อเสนอแนะกับโรงเรียน

การบันทึกในสมุดของเยาวชนในค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน
การชี้ แจงให้ เ ยาวชนบั น ทึ ก กิ จ กรรมลงในสมุ ด บั น ทึ ก ทุ ก ครั้ ง ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากวิ ท ยากรค่ า ย
Green School Camp : ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน ทั้งนี้
1. กิจกรรมที่บันทึกของเยาวชนจะถูกน�ำมาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการเรียนรู้จากค่าย
Green School Camp : ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน
2. รวบรวมผลการเรียนรู้ของเยาวชนจากกิจกรรมในบันทึกค่ายเยาวชน โดยครูวิทยากรพี่เลี้ยง
เพื่อส่งส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป

กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
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กติกาการอยู่ร่วมกันในค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน
กติกาการอยู่ร่วมกันใน Green School Camp : ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน เป็นกติกาพื้นฐาน
ของค่าย และข้อตกลงการเรียนรู้ร่วมกันของเยาวชน เจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
วิทยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ และครูวิทยากรพี่เลี้ยง ฯลฯ ดังนี้
1. กติกาพื้นฐานที่ทุกคนควรปฏิบัติ
1.1 มีจิตอาสา ช่วยเหลือเพื่อน เข้าใจผู้อื่น รับผิดชอบต่อหน้าที่ และรับผิดชอบต่อการเรียนรู้
ของตนเอง
1.2 แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย
1.3 คล้องป้ายชื่อตลอดเวลา
1.4 ไปธุระส่วนตัว ต้องไปกับเพื่อนอย่างน้อย 1 คน ทุกครั้ง
1.5 ถ้าจะออกจากกลุ่มต้องขออนุญาตพี่เลี้ยงหรือคุณครูทุกครั้ง
1.6 ปฏิบัติตามกติกาค่ายอย่างเคร่งครัด
2. กติกาที่เยาวชนค่ายตกลงร่วมกัน
3. ข้อตกลงการเรียนรู้ร่วมกัน

การประเมิน Green School Camp :
ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน
การประเมิน Green School Camp : ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน มีดังนี้
1. การประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ในค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน
1.1 ประเมินความรู้ (Cognitive domain) ของเยาวชนในการท�ำกิจกรรมตามใบงานที่ก�ำหนด
1.2 ประเมินทักษะการปฏิบัติ (Psychomotor domain) ของเยาวชนที่แสดงออกให้เห็นถึง
การปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
1.3 ประเมินเจตคติ (Affective domain) เยาวชนเห็นประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และมี จิ ต อาสา ช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ น เข้ า ใจผู ้ อื่ น รั บ ผิ ด ชอบ
ต่อหน้าที่ และรับผิดชอบต่อตนเอง

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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2. การประเมินภาพรวมของ Green School Camp : ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน
2.1 ในการประเมิ น ให้ ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา (สพท.) การไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง
ประเทศไทย (กฟผ.) ครูวิทยากรพี่เลี้ยง และเยาวชนในค่ายท�ำหน้าที่ด�ำเนินการประเมิน
ตามแบบประเมินที่ก�ำหนด
2.2 ให้ ค ณะผู ้ ป ระเมิ น ศึ ก ษาแบบประเมิ น และท� ำ ความเข้ า ใจรายการประเมิ น วิ ธี ก าร
เครื่องมือ และแหล่งข้อมูล เพื่อวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วน สมบูรณ์
ตรงตามผลที่ปรากฏจริงในแต่ละรายการประเมิน
2.3 การบันทึกผลในแต่ละรายการให้พิจารณา ดังนี้
2.3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ ให้ค�ำนึงถึงความส�ำเร็จในรายการนั้น
2.3.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ ให้พิจารณาถึงความต่อเนื่องของกิจกรรมการด�ำเนินงาน
ค่ายที่ส่งผลดีต่อเยาวชน และเยาวชนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดค่าย
และสามารถน�ำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
2.4 การประเมิน Green School Camp : ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะน�ำมาประมวลผลเป็นภาพรวมเพื่อใช้
ประกอบการปรับปรุง พัฒนาค่าย Green School Camp : ค่ายห้องเรียนสีเขียว
รั ก พลั ง งาน จึ ง ขอให้ ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา (สพท.) วางแผนการประเมิ น
ด�ำเนินการประเมิน และสรุปผลการประเมินให้ตรงตามความเป็นจริง

กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
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ตารางกิจกรรมค่ายนักเรียน
Green School Camp : ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน
ระดับภาค
ณ

ระหว่างวันที่
จังหวัด

วัน/เวลา

เดือน
เจ้าภาพ

2561

กิจกรรม

วันที่ 1
09.30 - 16.30 น.

ประชุมคณะท�ำงานและคณะวิทยากร (กฟผ./สพฐ.)

วันที่ 2
10.00 - 15.00 น.

รายงานตัว/ลงทะเบียน

15.00 - 16.00 น.

- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ละลายพฤติกรรม

16.00 - 17.00 น.

ศึกษาแหล่งเรียนรู้/ดูงานโรงไฟฟ้า

17.00 - 18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

18.00 - 19.00 น.

- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ละลายพฤติกรรม
- แนะน�ำพี่เลี้ยง
- กติกาชาวค่าย
- ชี้แจงใบงาน
- ความหวังของนักเรียนชาวค่าย
- แบ่งกลุ่ม
- ซ้อมร้องเพลง

19.00 - 20.00 น.

6 เทคนิคการสรุปบทเรียน

20.00 - 22.00 น.

AAR คณะวิทยากร

วันที่ 3
05.30 - 07.00 น.

ออกก�ำลังกายและส�ำรวจรอบบริเวณและนันทนาการ (บริเวณสันเขื่อน)

07.00 - 08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า

08.00 - 08.30 น.

พร้อมกันที่ห้องประชุม

08.30 - 09.30 น.

พิธีเปิด

09.30 - 10.30 น.

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ชี้แจงการเข้าฐานการเรียนรู้ด้านพลังงาน
- น�ำเสนอการสรุปบทเรียน 2 เทคนิค (2 กลุ่ม)

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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วัน/เวลา

กิจกรรม

10.30 - 16.30 น.
(ฐานละ 50 นาที)

ฐาน 1 : ไฟฟ้ามีประโยชน์มากมาย
ฐาน 2 : แหล่งก�ำเนิดไฟฟ้า
ฐาน 3 : อุปนิสัยประหยัดไฟฟ้าและปลอดภัย
ฐาน 4 : Smart Learning Energy
ฐาน 5 : การส�ำรวจและบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า
ฐาน 6 : คิด คิด คิด พิชิต CO2

16.30 - 17.30 น.

สรุปบทเรียน/ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้า

17.30 - 18.30 น.

รับประทานอาหารเย็น

18.30 - 21.00 น.

- ฝึกปฏิบัติ 6 เทคนิคการสรุปบทเรียน
- กิจกรรมนันทนาการ/ร้องเพลง

21.00 - 21.30 น.

สวดมนต์/พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4
05.30 - 07.00 น.

ออกก�ำลังกาย/ส�ำรวจบริเวณรอบที่พัก/นันทนาการ

07.00 - 08.00 น.

ท�ำกิจกรรมส่วนตัว/รับประทานอาหารเช้า

08.00 - 09.00 น.

- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
- น�ำเสนอสรุปบทเรียน 2 กลุ่ม
- ชี้แจง + เชื่อมโยงกิจกรรมฐาน

09.00 - 16.30 น.

เรียนกิจกรรมฐานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ฐานที่ 1 : ฉลาดคิด ฉลาดใช้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ฐานที่ 2 : เส้นทางชีวิตของผลิตภัณฑ์สู่ตะกร้าเขียว
ฐานที่ 3 : GO Green For Life
ฐานที่ 4 : น�้ำใช้ น�้ำทิ้ง เพื่ออนาคต
ฐานที่ 5 : รวมพลังความคิดพิชิต CO2

16.00 - 18.30 น.

จัดกิจกรรมตลาดนัดพาเพลิน

18.30 - 19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

19.00 - 20.30 น.

- กิจกรรมนันทนาการ
- จัดท�ำโครงการ/โครงงานของนักเรียน
- กิจกรรมอุดมการณ์สานฝัน

20.30 - 21.00 น.

สวดมนต์/พักผ่อนตามอัธยาศัย

กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

17
วัน/เวลา

กิจกรรม

วันที่ 5
06.00 - 07.00 น.

ออกก�ำลังกาย/ส�ำรวจบริเวณรอบที่พัก นันทนาการ

08.00 - 10.00 น.

น�ำเสนอบทเรียน

10.00 - 11.00 น.

สะท้อนคิด/ประกาศผล/แบบประเมิน/คัดเลือกขวัญใจชาวค่าย

11.00 - 12.00 น.

มอบเกียรติบัตร
- ครูวิทยากรแกนน�ำ (สพป./สพม. เจ้าภาพ/สพฐ.)
- นักเรียนแกนน�ำ (ผู้บริหารกฟผ.)

12.00 - 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.

เดินทางกลับ

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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ตัวอย่างกิจกรรมละลายพฤติกรรม
Green School Camp : ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน
กิจกรรมที่ 1 นับเลข
• กติกา
		
• การเล่น
		

นับเลขตามตัวเลขที่วิทยากรก�ำหนด ห้ามพูดตัวเลขนั้นแต่ให้แสดงท่าทางแปลก ๆ
ตามความคิดสร้างสรรค์ให้เพื่อนดู
นั่งเป็นวงกลม แล้วให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนับเลขวนไป เช่น 1 - 4 แต่คนที่นับเลข 4
แสดงท่าทางให้เพื่อนดู (เช่น ปรบมือ หัวเราะ ฯ)

กิจกรรมที่ 2 ผึ้งหลงรัง
• กติกา
ให้ยืนเป็นวงกลมวงเดียวให้ไหล่ชิดกัน สมาชิกในวงกลมทุกคนสลับนับเลข 1 และ
		
2 ก�ำหนดให้ผู้ที่นับ 1 เป็นผึ้ง นับ 2 เป็นรัง ให้ผู้เล่นแสดงบทบาทเป็นผึ้งกับ
		
เป็นรังผึ้งให้ครบตามจ�ำนวน
• วิทยากรพูดค�ำว่า รัง ให้ทุกคนจับมือท�ำเป็นรัง รังละ 2 คน และก�ำหนดรัง โดยใช้ค�ำสั่ง ตัวอย่าง
เช่น รัง 5 ผึ้ง 3 หรือ รัง 4 ผึ้ง 6
• การเล่น 1. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจับกลุ่ม 3 คน 1 คนเป็นผึ้ง อีก 2 คนจับมือเป็นรัง แล้วให้
		
ผึ้งเข้าไปอยู่ในรัง (จ�ำนวนคนที่เป็นรังอาจจะเป็น 3 – 4 คนก็ได้)
			
2. ฟังค�ำบอกของวิทยากรแล้วปฏิบัติตาม
			
- ผึ้งเปลี่ยนรัง : คนที่เป็นผึ้งต้องย้ายไปหารังใหม่
			
- รังเปลี่ยนผึ้ง : คนที่เป็นรังตัองย้ายไปหาผึ้งตัวใหม่
			
- เปลี่ยนทั้งรังและเปลี่ยนทั้งผึ้ง : ทั้งรังและผึ้งต้องไปหาผึ้งและรังใหม่
			
- รังสลาย : คนที่เป็นรังต้องสลายตัวไปสร้างรังกับคนอื่น ๆ ใหม่
			
3. ให้ผึ้งและรังท�ำความรู้จักซึ่งกันและกัน

กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
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กิจกรรมที่ 3 ตามหาหัวใจ
• กติกา
• การเล่น
		
			
			
			
			
			
			

เขียนสิ่งที่อยู่ในใจใส่กระดาษ
1. แจกกระดาษ A4 ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคนละ 1 แผ่น พับแบ่งเป็น 4 ส่วน
แทนหัวใจ 4 ดวง
2. เขียนสิ่งที่อยู่ในใจตามค�ำสั่งของวิทยากรดังนี้
- หัวใจดวงที่ 1 ณ เวลานี้ถ้าอยู่ที่บ้านท่านท�ำอะไร
- หัวใจดวงที่ 2 ถ้านางฟ้าให้พรท่านหนึ่งอย่างท่านอยากได้อะไร
- หัวใจดวงที่ 3 ท่านคาดหวังอะไรจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
- หัวใจดวงที่ 4 ท่านมีความกังวลใจอะไรเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
3. น�ำกระดาษที่เขียนไปติดไว้ที่บอร์ด

กิจกรรมที่ 4 จุดเปลี่ยน
• กติกา
ห้ามให้เท้าออกจากเสื่อนํ้ามัน
• การเล่น 1. แจกเสื่อนํ้ามันให้กลุ่มละ 1 ผืน ขนาด 1.5x1.5 เมตร ให้ทุกคนในกลุ่มไปยืนบน
		
เสื่อนํ้ามัน
			
2. วิทยากรสั่งให้แต่ละกลุ่มหาวิธีพลิกเสื่อนํ้ามันโดยไม่ให้เท้าออกมานอกเสื่อนํ้ามัน
			
3. ให้ทุกกลุ่มท�ำจนส�ำเร็จแล้วถอดประสบการณ์
• (ได้อะไรจากกิจกรรมนี้ / ปัญหา อุปสรรค / อะไรที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ)

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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ตัวอย่างกิจกรรมกติกาชาวค่าย
Green School Camp : ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน
1. กติกาพื้นฐาน
1. คล้องป้ายชื่อตลอดเวลา
2. ไปท�ำธุระส่วนตัว ต้องไปกับเพื่อนอย่างน้อย 1 คน ทุกครั้ง
3. ขออนุญาตพี่เลี้ยง/ครูทุกครั้งก่อนที่จะออกจากกลุ่ม
4. แต่งกายให้เหมาะสม
2. ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันก�ำหนดกติกาชาวค่ายและสรุปเป็นข้อตกลงของกลุ่มลงในใบกิจกรรม
3. แต่ละกลุ่มน�ำเสนอข้อตกลงของกลุ่มอย่างน้อย 1-2 ข้อที่ไม่ซํ้ากับกลุ่มอื่นและร่วมกันสรุปเป็นกติกา
ของชาวค่ายในครั้งนี้

ใบกิจกรรมกติกาชาวค่าย
“กติกาชาวค่าย” ที่ฉันเสนอ คือ
1 ………………………………………………...............
2 ………………………………………………...............
3 …………………………………………….................
(ฉันเสนอ เพราะฉันท�ำได้แน่นอน)

เมื่อเรามาอยู่และท�ำกิจกรรมร่วมกัน
เราควรก�ำหนด “กติกาชาวค่าย”

กติกาชาวค่าย : ทุกคนช่วยกันเลือก และสรุปเป็นข้อตกลง
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

วิทยากรพี่เลี้ยง 1……….…….……….… โทร.............................. ID Line .................... Facebook …….…….....…….
2.............................. โทร.............................. ID Line ................... Facebook ……........….....….

กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
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พระราชดํารัสเกี่ยวกับพลังงาน
“…ทุ ก วั น นี้ ป ระเทศไทยยั ง มี ท รั พ ยากรพร้ อ มมู ล ทั้ ง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละทรั พ ยากรบุ ค คล ซึ่ ง เราสามารถน� ำ มาใช้
เสริ ม สร้ า งความอุ ด มสมบู ร ณ์ แ ละเสถี ย รภาพอั น ถาวรของบ้ า นเมื อ ง
ได้เป็นอย่างดี ข้อส�ำคัญเราจะต้องรู้จักใช้ทรัพยากรทั้งนั้นอย่างฉลาด
คือไม่น�ำมาทุ่มเท ใช้ให้สิ้นเปลืองไปโดยไร้ประโยชน์ หรือได้ประโยชน์
ไม่คุ้มค่า หากแต่ระมัดระวังใช้ด้วยความประหยัดรอบคอบ ประกอบด้วย
ความคิด พิจารณาตามหลักวิชา เหตุผล และความถูกต้องเหมาะสม
โดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริงที่จะเกิดแก่ประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันยืนยาว…”
พระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2529
วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2529

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามแนวพระราชดํา ริ ข องพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
บรมนาถบพิตร มีหลักสําคัญ 3 ประการ คือ ความมีเหตุผล พอประมาณ และมีภูมิคุ้มกันตนเอง โดยกระทรวง
พลังงานได้น้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการกําหนดนโยบายด้านพลังงาน ดังนี้
1. ความพอประมาณ เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
2. ความมีเหตุมีผล จะต้องมีเหตุผล สามารถอธิบายได้ว่าท�ำไมต้องประหยัดพลังงาน การใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัดเพื่อให้มีทรัพยากรเหลือไว้ใช้ชั่วลูกหลาน จึงมีการไตร่ตรองก่อนใช้ทรัพยากรทุกครั้ง มีเหตุผล
ทุกครั้งในการเลือกซื้อของ เช่น เลือกใช้ของที่มีในประเทศ ก่อนจะน�ำเข้าจากต่างประเทศ
3. มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เป็นการวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและรู้คุณค่า การส่งเสริม
การใช้พลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานทดแทนในประเทศ เช่น เอทานอล ไบโอดีเซล ทดแทนการน�ำเข้า
นํ้ามันดิบ พลังงานชีวมวล แสงแดด ลม ทดแทนการน�ำเข้าเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า ถือเป็นภูมิคุ้มกันที่ดี ซึ่ง
ในอนาคตพลังงานทดแทนอาจจะกลายเป็นพลังงานหลักของประเทศได้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า รวมทั้งการ
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และคิดหาวิธีป้องกันปัญหาการขาดแคลนพลังงานในอนาคต
ที่มา : http://www.energy.com

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ

22

เพลงค่าย “พลังห้องเรียนสีเขียว”

กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
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กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้จาก
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในจุดต่าง ๆ
ชื่อกิจกรรม การศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้
วัตถุประสงค์
		
ระยะเวลา
วิธีด�ำเนินการ
		

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้น�ำเสนอผลการเรียนรู้
2 ชั่วโมง
1. วิทยากรอธิบายภาพรวมของแหล่งเรียนรู้ว่ามีอะไรบ้าง
2. ให้ผู้เข้าอบรมเลือกเรื่องที่สนใจเพื่อศึกษาเจาะลึก 1 เรื่องโดยไม่ซํ้ากลุ่มอื่น ส่วนเรื่องอื่น ๆ
ให้ศึกษาตามความสนใจ
		 3. ผู้เข้าอบรมเดินทางไปศึกษาดูงาน และบันทึกผลการเรียนรู้ลงในแบบบันทึก
		 4. ผู้เข้าอบรมน�ำเสนอผลการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 1. เขื่อน/โรงไฟฟ้า 2. ใบงาน
การวัดผลประเมินผล ตรวจแบบบันทึกผลการเรียนรู้

ใบกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
ค�ำชี้แจง ให้ผู้เข้าอบรมบันทึกผลการเรียนรู้จากการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้
ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

สพป./สพม

1. ได้เรียนรู้อะไร

2. จะน�ำความรู้ที่ได้ไปใช้อย่างไร

3. เรื่องที่ศึกษาอย่างอิสระ ได้เรียนรู้ เรื่องความประทับใจ

*** กรุณาน�ำส่งวิทยากรพี่เลี้ยง ***

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบวนการผลิตไฟฟ้าพลังนํ้า ประกอบด้วย
1. ลักษณะของสันเขื่อน
2. การควบคุมการปล่อยนํ้า
3. การผลิตไฟฟ้าและระบบควบคุมเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าพลังนํ้า
เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ กระบวนการผลิตไฟฟ้าพลังนํ้า ประกอบด้วย
1. ระบบนิเวศของป่าไม้ในเขื่อน
2. ลักษณะของสันเขื่อน
3. การควบคุมการปล่อยนํ้า
4. การผลิตไฟฟ้าและระบบควบคุมเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าพลังนํ้า
เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี กระบวนการผลิตไฟฟ้าพลังนํ้า ประกอบด้วย
1. ลักษณะของสันเขื่อน
2. การควบคุมการปล่อยนํ้า
3. การผลิตไฟฟ้าและระบบควบคุมเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าพลังนํ้า
4. การผลิตไฟฟ้าโซล่าเซลล์ (แผงเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยนํ้า)
เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น กระบวนการผลิตไฟฟ้าพลังนํ้า ประกอบด้วย
1. ลักษณะของสันเขื่อน
2. การควบคุมการปล่อยนํ้า
3. การผลิตไฟฟ้าและระบบควบคุมเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าพลังนํ้า
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง กระบวนการผลิตไฟฟ้าพลังความร้อน ประกอบด้วย
1. สายพานล�ำเลียงถ่านหินลิกไนต์ไปสู่กระบวนการเผาไหม้
2. บ่อเหมืองถ่านลิกไนต์
3. ศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา เหมืองแม่เมาะ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วย 7 zone
		 zone 1 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
		 zone 2 จักรวาล โลกและถ่านหิน
		 zone 3 จากผืนนํ้าแผ่นดิน
		 zone 4 พลังงานขับเคลื่อนไทย
		 zone 5 มุ่งสู่อนาคต
		 zone 6 จุดเปลี่ยนโลกแนววิทยาศาสตร์พื้นฐาน
		 zone 7 แม่เมาะและชุมชนที่อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
4. นิทรรศการกลางแจ้ง ลานแสดงเครื่องจักรที่ใช้ในการท�ำเหมือง

กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
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เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี กระบวนการผลิตไฟฟ้าพลังนํ้า ประกอบด้วย
1. ลักษณะของสันเขื่อน
2. การควบคุมการปล่อยนํ้า
3. การผลิตไฟฟ้าและระบบควบคุมเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าพลังนํ้า
4. การจ่ายนํ้าระบบสูบกลับ
5. ศูนย์การเรียนรู้ราชานุรักษ์ ประกอบด้วย
zone 1 ขุมทรัพย์ของชาวไทย			
zone 2 ขุมทรัพย์ที่ไม่มีวันหมด
zone 3 แสงน�ำทางแห่งการอนุรักษ์		
zone 4 พระปณิธาน
zone 5 การอนุรักษ์ที่ตัวคุณ
โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา กระบวนการผลิตไฟฟ้าพลังความร้อน ประกอบด้วย
1. การควบคุมการผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อน
2. การผลิตไฟฟ้าและระบบควบคุมเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า
3. ระบบนิเวศป่าชายเลน
4. วิถีชีวิตของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
นอกจากกิ จ กรรมการศึ ก ษาแหล่ ง เรี ย นรู ้ จ ากประสบการณ์ จ ริ ง ด้ า นพลั ง งาน การไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต
แห่ ง ประเทศไทย (กฟผ.) และส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานยั ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ความรู ้ แ ละ
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อน�ำไปสู่การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ด้านพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ให้มีความชัดเจนและเข้มข้นพร้อมการเรียนรู้ด้วยความสุขและสนุกสนาน โดยจัดกิจกรรมเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ฐานการเรียนรู้ด้านพลังงาน วิทยากรที่รับผิดชอบ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
		
ฐานที่ 1 ไฟฟ้ามีประโยชน์มากมาย
		
ฐานที่ 2 แหล่งก�ำเนิดไฟฟ้า
		
ฐานที่ 3 อุปนิสัยประหยัดไฟฟ้าและปลอดภัย
		
ฐานที่ 4 การส�ำรวจและบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
		
ฐานที่ 5 Smart Learning Energy		
		
ฐานที่ 6 คิด คิด คิด พิชิต CO2
ฐานการเรียนรู้ 1 กิจกรรมด้านการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
วิทยากรที่รับผิดชอบ : ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ฐานที่ 1 ฉลาดคิด ฉลาดใช้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ฐานที่ 2 เส้นทางชีวิตของผลิตภัณฑ์สู่ตะกร้าเขียว
ฐานที่ 3 GO Green For Life		
ฐานที่ 4 นํ้าใช้ นํ้าทิ้ง น�ำกลับมาใช้ใหม่ตามหลัก 3Rs
ฐานที่ 5 รวมพลังความคิดพิชิต CO2
 กิจกรรม ตลาดนัดพาเพลิน
สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ

การเตรียมฐาน
การเรียนรู้
และอุปกรณ์

ส่วนที่ 2
กิจกรรมฐานการเรียนรู้
Green School Camp : ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน
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ฐานการเรียนรู้ด้านพลังงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ฐานที่
ฐานที่
ฐานที่
ฐานที่
ฐานที่
ฐานที่

1
2
3
4
5
6

ไฟฟ้ามีประโยชน์มากมาย
แหล่งก�ำเนิดไฟฟ้า
อุปนิสัยประหยัดไฟฟ้าและปลอดภัย
การส�ำรวจและบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
Smart Learning Energy
คิด คิด คิด พิชิต CO2

เนื้อหาและกิจกรรมของฐานการเรียนรู้ด้านพลังงาน
ชื่อฐานการเรียนรู้

เนื้อหา

ฐานที่ 1 ไฟฟ้ามีประโยชน์มากมาย

•
•
•
•
•
•

ไฟฟ้าในชีวิตประจ�ำวัน
ประวัติความเป็นมาของไฟฟ้า
ไฟฟ้าเข้าสู่ประเทศไทยได้อย่างไร
การไฟฟ้าในประเทศไทยมีกี่หน่วยงาน
กลยุทธ์ 3 อ. ในภาพรวมทั้งหมดคืออะไร
อ.1 อุปกรณ์ อ.2 อาคาร อ.3 อุปนิสัย

ฐานที่ 2 แหล่งก�ำเนิดไฟฟ้า

•
•
•
•

สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย
แหล่งก�ำเนิดไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ
ข้อดี ข้อเสีย ของโรงไฟฟ้าในแต่ละประเภท
การน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน

ฐานที่ 3 อุปนิสัยประหยัดไฟฟ้า
และปลอดภัย

• ก�ำลังไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ของอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้า
• ทดลองวัดค่าการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ
จากการใช้งานจริงในชีวิตประจ�ำวัน
• เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
• CO2 ที่เกิดจากการใช้ไฟฟ้าอย่างสิ้นเปลือง
• ความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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ชื่อฐานการเรียนรู้

เนื้อหา

ฐานที่ 4 การส�ำรวจและบ�ำรุงรักษา
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

• การส�ำรวจอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในโรงเรียน
• การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
• การใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 3 ระบบ ได้แก่
ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง และระบบอื่น ๆ
- ระบบปรับอากาศ : เครื่องปรับอากาศและพัดลม
- ระบบแสงสว่าง : หลอดไฟประเภทต่าง ๆ
- ระบบอื่น ๆ เช่น โทรทัศน์ กระติกนํ้าร้อน ตู้เย็น

ฐานที่ 5 Smart Learning Energy

• การใช้ Application EGAT CO2 Calculator
- การเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ค�ำนวณค่าการใช้ไฟฟ้าและการปล่อย CO2
- เปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้า
- ค�ำนวณค่าการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
- การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย
• เรียนรู้เรื่องฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
• การเลือกซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5
• วิธีการดูฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 จริง และฉลากปลอม

ฐานที่ 6 คิด คิด คิด พิชิต CO2

•
•
•
•
•

อัตราค่าไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ในประเทศไทย
ศึกษาส่วนประกอบของใบแจ้งค่าไฟฟ้า
การค�ำนวณค่าไฟฟ้าแต่ละประเภท
ค่าใช้จ่ายจากการใช้ไฟฟ้าของโรงเรียนและบ้านนักเรียน
การค�ำนวณการปล่อย CO2 จากการใช้ไฟฟ้าที่โรงเรียนและ
บ้านนักเรียน

กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
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ฐานที่ 1 : ไฟฟ้ามีประโยชน์มากมาย
รายละเอียดการจัดกิจกรรมของฐาน
วัตถุประสงค์		

เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความส�ำคัญของไฟฟ้า

การน�ำเข้าสู่บทเรียน

วิทยากรสุ่มถามผู้เรียนถึงประโยชน์ของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน

การด�ำเนินกิจกรรม
1. วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับความส�ำคัญของไฟฟ้า
		 - ไฟฟ้ามาจากไหน				
		 - ใครเป็นผู้คิดค้นประดิษฐ์อุปกรณ์ไฟฟ้า
		 - ความเป็นมาของไฟฟ้าในประเทศไทย
		 - ไฟฟ้ามาสู่บ้านได้อย่างไร
		 - การไฟฟ้าในประเทศไทยมีกี่แห่ง		
		 - กลยุทธ์ 3 อ. ได้แก่ อุปกรณ์ อาคาร อุปนิสัย
2. แบ่งกลุม่ ย่อย 5 - 6 คน แข่งขันกันเขียนเครือ่ งใช้ไฟฟ้าทีใ่ ช้ในชีวติ ประจ�ำวัน ตัง้ แต่ตนื่ นอน - เข้านอน
จากนั้นให้เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เขียนไว้ มาแต่งเป็นความเรียงแสดงพฤติกรรมการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ทั้งใน
เชิงบวกและเชิงลบ
3. ให้ใบกิจกรรม สรุปความส�ำคัญ 3 ค�ำถามของ R-C-A
		 R = Reflect (สะท้อน)		
		 C = Connect (การเชื่อมโยงประสบการณ์)
		 A = Apply (การประยุกต์ใช้)
		
การสรุปความส�ำคัญ R-C-A เป็นกระบวนการในการน�ำ 3 ค�ำถามมาเพื่อสะท้อน (R) ว่า
ขณะนี้เราก�ำลังท�ำอะไร เรียนรู้อะไรอยู่ (C) น�ำไปสู่การเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ น�ำสู่
(A) คือ การน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันอย่างไร
สื่อ/อุปกรณ์
1. Power Point Presentation		
2.   คลิปวิดีโอ		
3.   Clip board/Flip Chart		
4. ใบกิจกรรม				
5.   ใบความรู้
การวัดและประเมินผล สังเกตการมีส่วนร่วมของผู้เรียน
สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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ใบกิจกรรมฐานที่ 1 : ไฟฟ้ามีประโยชน์มากมาย
ให้น้อง ๆ เขียนผังความคิดใน 3 ประเด็น เรื่องไฟฟ้ามีประโยชน์มากมาย

เราใช้ไฟฟ้าในกิจวัตร
ประจ�ำวันอย่างไรบ้าง??

ถ้าไม่มีไฟฟ้า
เราจะเป็นอย่างไร??

ไฟฟ้ามีความส�ำคัญอย่างไร??

รู้ไหมเอ่ย??????
• ใครเป็นผู้ประดิษฐ์อุปกรณ์ไฟฟ้าคนแรกของโลก?
..........................................................................................................................................................................................................

• น้อง ๆ ได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกิจกรรมนี้?
........................................................................................................................................................................................................

• น้อง ๆ รู้สึกอย่างไร ถ้าในชีวิตประจ�ำวันของเราไม่มีไฟฟ้าใช้?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

• น้อง ๆ จะน�ำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไร?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
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ใบความรู้ที่ 1 ไฟฟ้ามีประโยชน์มากมาย
ความเป็นมาของไฟฟ้า
ไฟฟ้าก�ำเนิดขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2374 (ค.ศ. 1831) โดยไมเคิล ฟาราเดย์
(Michael Faraday) นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้ค้นพบไฟฟ้าที่เกิดจาก
อ�ำนาจแม่เหล็กโดยน�ำขดลวดเคลื่อนที่ตัดผ่านสนามแม่เหล็ก ท�ำให้เกิดแรงดัน
ไฟฟ้ า เหนี่ ย วน� ำ ขึ้ น ในขดลวด ซึ่ ง ต่ อ มาภายหลั ง ได้ ถู ก น� ำ มาประดิ ษ ฐ์ เ ป็ น
เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า หรือไดนาโม
ต่อมาในปี พ.ศ. 2420 - 2430 (ค.ศ.1877-1887) โทมัส อัลวา เอดิสัน
(Thomas A. Edison) นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน ได้ประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าส�ำเร็จ
เป็นคนแรก และยังได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ อีกหลายชนิด เช่น เครื่อง
ฉายภาพยนตร์ หีบเสียง เครื่องอัดส�ำเนา จนได้รับฉายาว่าเป็นพ่อมดในวงการ
อุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีนักวิทยาศาสตร์อีกหลายท่าน เช่น อะเล็กซานเดอร์
เกรแฮมเบลล์ (Alexander Graham Bell) ผู้ประดิษฐ์โทรศัพท์ และมาร์โคนี
(Marconi) นักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาเลียน ผู้ค้นพบการส่งสัญญาณวิทยุ เป็นต้น
ประวัติการไฟฟ้าประเทศไทย
บุคคลส�ำคัญที่น�ำไฟฟ้ามาสู่ประเทศไทย คือ จอมพลเจ้าพระยา
สุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง-ชูโต) ซึ่งขณะนั้นยังมีบรรดาศักดิ์เป็น “เจ้าหมื่น
ไวยวรนารถ” โดยน�ำเงินที่ได้มาจากการขายที่ดินให้กับสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชเทวี จ�ำนวน 180 ชั่ง หรือ 14,400 บาท ไปซื้อเครื่องก�ำเนิด
ไฟฟ้า 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ จากประเทศอังกฤษ แล้วน�ำมา
ติ ด ตั้ ง ที่ ก รมทหารหน้ า (กระทรวงกลาโหมในปั จ จุ บั น ) โดยทดลอง
เดินเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่กรมทหารหน้าก่อน และเมื่อวันที่ 20
กันยายน พ.ศ. 2427 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้มีการจ่ายกระแส
ไฟฟ้าที่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นการเริ่มต้นการมีไฟฟ้าของไทยอย่างเป็นทางการ
การผลิตพลังงานไฟฟ้าในระยะแรก เป็นการด�ำเนินการโดยรัฐบาลเท่านั้น ต่อมาจึงได้โอนกิจการมาเป็นของบริษัท
บางกอก อิเล็กตริกไลท์ ซินดิเคต ซึ่งมีสัญญาจ่ายไฟฟ้าให้แก่ถนนและสถานที่ราชการต่าง ๆ ต่อมาประสบปัญหาขาดทุน
จึงได้ขายกิจการให้แก่บริษัทไฟฟ้าสยาม จ�ำกัด ซึ่งได้ตั้งโรงไฟฟ้าและที่ท�ำการในบริเวณวัดราชบูรณะวรวิหาร หรือวัดเลียบ
(ที่ตั้งส�ำนักงานการไฟฟ้านครหลวงในปัจจุบัน)

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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โรงไฟฟ้าวัดเลียบเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อน (ไอนํ้า) ใช้ไม้ฟืน ถ่าน และแกลบเป็นเชื้อเพลิง
โดยมีก�ำลังผลิตรวมทั้งสิ้น 22,000 กิโลวัตต์ จ่ายไฟฟ้าให้แก่อาคารบ้านเรือนและท้องถนนทั่วไป
ต่อมาปี พ.ศ. 2455 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยา
ยมราช (ปั้น สุขุม) เสนาบดีกระทรวงนครบาล สร้างโรงประปาและโรงไฟฟ้าพร้อมกันที่สามเสน
โดยมีก�ำลังผลิต 25,000 กิโลวัตต์ ซึ่งจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้แก่บริเวณตอนเหนือของพระนคร
นับแต่นั้นมา การใช้ไฟฟ้าในประเทศก็เริ่มขยายตัวออกไป โดยมีบริษัทไฟฟ้าสยาม จ�ำกัด
(โรงไฟฟ้าวัดเลียบ) จัดจ�ำหน่ายในบริเวณตอนใต้ของคลองบางล�ำพู และคลองบางกอกน้อย ส่วน
กองไฟฟ้าหลวงสามเสน (โรงไฟฟ้าสามเสน) จัดจ�ำหน่ายบริเวณทางตอนเหนือของคลองดังกล่าว

หน่วยงานการไฟฟ้าในประเทศไทย
ปัจจุบัน การไฟฟ้าในประเทศไทยมี 3 หน่วยงานด้วยกัน คือ
1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

2. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลังงานภายใต้การก�ำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน ด�ำเนิน
ธุรกิจหลักในการผลิต จัดให้ได้มา และจ�ำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผู้ใช้ไฟฟ้าตามกฎหมายก�ำหนดและประเทศใกล้เคียง พร้อมทั้งธุรกิจ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการไฟฟ้า
วิสัยทัศน์		
นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
พันธกิจ		
ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งหรือจ�ำหน่ายพลังงานไฟฟ้า และประกอบ
			
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องรวมถึงการผลิตและขายลิกไนต์
ที่ตั้ง		
เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

มี ห น้ า ที่ จั ด หาและจ� ำ หน่ า ยไฟฟ้ า และธุ ร กิ จ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในเขตพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร นนทบุ รี และ
สมุทรปราการ

กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

มีหน้าที่จัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้าและด�ำเนิน
ธุ ร กิ จ อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ในจั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศไทย ยกเว้ น
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ
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เส้นทางจากแหล่งผลิตสู่ผู้ใช้ไฟฟ้า

Note
โรงไฟฟ้ า ของการไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง
ประเทศไทย (กฟผ.) รวมทั้ ง โรงไฟฟ้ า
อื่น ๆ ของเอกชนที่ กฟผ. รับซื้อ ตั้งอยู่
ทุกภูมิภาคของประเทศ เมื่อผลิตไฟฟ้า
ได้ จ ะต้ อ งส่ ง พลั ง งานไฟฟ้ า ที่ ผ ลิ ต ได้
ผ่ า นระบบส่ ง โดยมี ส ายส่ ง ไฟฟ้ า
(Transmission Line) ซึ่ ง มี โ ครงข่ า ย
ทั่ ว ประเทศ ท� ำ หน้ า ที่ ส ่ ง พลั ง งานไปยั ง
ผู้ใช้ไฟฟ้า
ผู้ใช้ไฟฟ้า

ผู้ใช้ไฟฟ้า

ผู้ใช้ไฟฟ้า

กลยุทธ์ 3 อ. สู่ความส�ำเร็จ การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า
(Demand Side Management)
อ. ที่หนึ่ง คือ อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า

ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือน
เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง
(ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5)

อ. ที่สอง คือ อาคารประหยัดไฟฟ้า

อ. ที่สาม คือ อุปนิสัยประหยัดไฟฟ้า

ปลูกฝังอุปนิสัยในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่
เยาวชนและประชาชนทั่วไป (โครงการห้องเรียนสีเขียว)

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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ฐานที่ 2 : แหล่งก�ำเนิดไฟฟ้า
รายละเอียดการจัดกิจกรรมของฐาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในสถานการณ์ของพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสัดส่วนเชื้อเพลิง และโรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ
3. เพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ของโรงไฟฟ้าในแต่ละประเภทได้
การด�ำเนินกิจกรรม
การน�ำเข้าสู่บทเรียน (3 นาที)
1. ให้ผู้เรียนนั่งหลับตาพร้อมก�ำหนดลมหายใจ เข้า-ออก โดยหายใจ เข้า-ออก ให้ยาว ๆ ลึก ๆ
2. ให้ผู้เรียนใช้นิ้วของตนเอง ปิดจมูก 1 ข้าง แล้วหายใจ เข้า-ออก พร้อมสังเกตอาการของตนเอง
3. ให้ผู้เรียนใช้นิ้วเพิ่มอีก 1 นิ้ว ปิดจมูกอีก 1 ข้าง (ไม่ต้องปิดสนิท) พร้อมทั้งสังเกตอาการของตนเอง
4. วิทยากรสุ่มถามความรู้สึกของผู้เรียนเกี่ยวกับอาการของตนเองที่เกิดขึ้น
5. วิทยากรเชื่อมโยงกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นกับการซื้อไฟฟ้าจากสปป. ลาว และการซื้อก๊าชจาก
เมียนมาร์
ขั้นจัดกิจกรรม
1. ให้ชมวิดีโอหรือภาพข่าวเกี่ยวกับการต่อต้านและการสนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
2. สุ่มถามความคิดเห็นว่าคิดอย่างไรกับสถานการณ์ตามข่าวนั้น
3. วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งก�ำเนิดไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ
4. ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ ข้อดี ข้อเสีย ของโรงไฟฟ้าในแต่ละประเภท
5. ร่วมสรุปผลการวิเคราะห์
ข้อสรุป
วิทยากรแจกใบกิจกรรมและให้นักเรียนสรุปจากหัวข้อที่ก�ำหนดให้ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความคิดสร้างสรรค์
ของกลุม่ ดังนี้
- นักเรียนรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับสถานการณ์ของพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย
- เราได้ความรู้อะไรบ้างจากฐานการเรียนรู้นี้
- ความรู้ที่ได้รับเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันตัวเราอย่างไรบ้าง
สื่อ/อุปกรณ์
- บอร์ดนิทรรศการ/ชุดสาธิตการผลิตกระแสไฟฟ้าแบบมือหมุน/ชุดสาธิตการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังลม/
ชุดสาธิตการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
- Power Point Presentation/คลิปวีดิโอ/ใบงาน
การวัดและประเมินผล
- สังเกตจากพฤติกรรม และการมีส่วนร่วมของผู้เรียน		
- ผลการบันทึกตามกิจกรรมใบงาน

กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
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ใบกิจกรรมฐานที่ 2 : แหล่งก�ำเนิดไฟฟ้า
น้อง ๆ คิดว่าสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าปัจจุบันเป็นอย่างไร???? และคิดว่าไฟฟ้ามาจากไหน????

ทำ�ความรู้จักโรงไฟฟ้า : แหล่งกำ�เนิดไฟฟ้าในรูปแบบต่าง ๆ
ประเภทของโรงไฟฟ้าแบ่งตามการใช้เชื้อเพลิง

ประเภทไม่ใช้เชื้อเพลิง
หลักการผลิตไฟฟ้าอย่างง่าย

ประเภทใช้เชื้อเพลิง
หลักการผลิตไฟฟ้าอย่างง่าย

ประเภทของโรงไฟฟ้า
แบ่งตามเทคโนโลยีของโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

หลักการผลิตไฟฟ้าอย่างง่าย

หลักการผลิตไฟฟ้าอย่างง่าย

โรงไฟฟ้าดีเซล
หลักการผลิตไฟฟ้าอย่างง่าย

โรงไฟฟ้าพลังนํ้า
หลักการผลิตไฟฟ้าอย่างง่าย

โรงไฟฟ้าพลังความร้อน
หลักการผลิตไฟฟ้าอย่างง่าย

โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ
หลักการผลิตไฟฟ้าอย่างง่าย

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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ใบความรู้ที่ 2
แหล่งก�ำเนิดไฟฟ้า
“พลังงานไฟฟ้า” คือปัจจัยพื้นฐานที่ส�ำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาประเทศชาติ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีภารกิจหลักในการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน โดยพัฒนา
โรงไฟฟ้ า ที่ ใช้ เชื้ อ เพลิ ง ประเภทต่ า ง ๆ ในทุ ก ภู มิ ภ าค เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความมั่ น คงของระบบไฟฟ้ า ให้ มี
ประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงสามารถบริหารจัดการต้นทุนให้มีราคาเหมาะสมอีกด้วย
สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (ข้อมูลปี 2560)

*เชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้ามากที่สุด
ในประเทศไทย ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ
คิดเป็นร้อยละ 63.48

ที่มา : www.egat.co.th

ประเภทของโรงไฟฟ้า
ระบบผลิ ต ไฟฟ้ า ในประเทศไทย
ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ผู้ผลิตเอกชน
รายใหญ่ (IPP) ผู้ผลิตเอกชนรายเล็ก (SPP) และ
การรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ มีก�ำลังผลิตรวม
ของระบบทั้งสิ้นประมาณ 35,000 เมกะวัตต์
โรงไฟฟ้ า ของ กฟผ. แบ่ ง ได้ เ ป็ น 5
ประเภท คือ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้า
พลังความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังนํ้า โรงไฟฟ้า
ดีเซล และโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ตั้งอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศจ�ำนวนทั้งสิ้น 40 แห่ง มีก�ำลังผลิตและ
ติดตั้งประมาณ 15,000 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 44.66 ของก�ำลังผลิตของประเทศ
กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
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1. ประเภทของโรงไฟฟ้าแบ่งตามการใช้เชื้อเพลิง
1.1 ประเภทไม่ใช้เชื้อเพลิง
• พลังนํ้าจากเขื่อนหรืออ่างเก็บนํ้า
• พลังธรรมชาติจากแหล่งพลังงานที่ไม่หมดสิ้น ได้แก่ พลังแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลัง
ความร้อนใต้พิภพ
1.2 ประเภทใช้เชื้อเพลิง
• พลังไอนํ้า โดยใช้ความร้อนเผานํ้าให้กลายเป็นไอ แล้วไอจะไปหมุนกังหันไอนํ้า พลังงาน
ที่ใช้ในการเผาไหม้นํ้าให้เป็นไอ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน นํ้ามันเตา
• พลังความร้อน ใช้กา๊ ซธรรมชาติ หรือนาํ้ มันมาสันดาป หรือนิวเคลียร์ ท�ำให้เกิดพลังงานกลต่อไป
โรงไฟฟ้าประเภทนี้ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม โรงไฟฟ้า
ดีเซล โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ

2. ประเภทของโรงไฟฟ้าแบ่งตามเทคโนโลยีของการใช้ไฟฟ้า
2.1 โรงไฟฟ้าพลังความร้อน
อาศัยความร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงไปต้มนํ้า เพื่อสร้างไอนํ้า
แรงดันสูงมาเป็นพลังงานขับเคลื่อนกังหันและเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า ซึ่งเป็น
โรงไฟฟ้าฐานที่ใช้เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง
เชื้อเพลิง : ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน นํ้ามันเตา
ตัวอย่าง : โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา / โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง

2.2 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
การน�ำเอาเทคโนโลยีของโรงไฟฟ้ากังหันแก๊สและเครือ่ งกังหันไอนํา้
มาท�ำงานเป็นระบบร่วมกัน โดยการน�ำไอเสียจากโรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส ซึ่งมี
ความร้อนสูงประมาณ 500 องศาเซลเซียส ไปผ่านหม้อนาํ้ (Heat Recovery
Steam Generator) และถ่ า ยเทความร้ อ นให้ กั บ นํ้ า ท� ำ ให้ นํ้ า เดื อ ด
กลายเป็นไอเพื่อขับกังหันไอนํ้าที่มีเพลาต่อตรงไปยังเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า
เชื้อเพลิง : ก๊าซธรรมชาติ
ตัวอย่าง : โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา / โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จังหวัดนนทบุรี

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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2.3 โรงไฟฟ้าพลังนํ้า
การใช้แรงดันของนํ้าจากเขื่อนและอ่างเก็บนํ้า ซึ่งอยู่ในระดับสูงกว่า
โรงไฟฟ้า ไปหมุนกังหันนํ้า ซึ่งมีเพลาต่อกับเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า ผลิตไฟฟ้า
ตลอดเวลาที่มีการเปิดนํ้าให้ไหลผ่าน
เชื้อเพลิง : นํ้า
ตัวอย่าง : เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก / เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ /
เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

2.4 โรงไฟฟ้าดีเซล
ท�ำงานคล้ายกับเครื่องยนต์ดีเซล อาศัยการสันดาปของนํ้ามันดีเซล
ที่ถูกฉีดเข้าไปในกระบอกสูบของเครื่องยนต์จะมีความร้อนสูงเกิดการระเบิด
ดันลูกสูบเคลื่อนที่ลงไปเพลาข้อเหวี่ยง ซึ่งต่อกับเพลาของเครื่องยนต์และ
เพลาของเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า เกิดการเหนี่ยวน�ำด้วยกระแสไฟฟ้า
เชื้อเพลิง : นํ้ามัน
ตัวอย่าง : โรงไฟฟ้าดีเซลผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2.5 โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ปัจจุบนั โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยมีอยูท่ งั้ สิน้ 7 ประเภท แบ่งตามประเภทเชือ้ เพลิง ได้แก่
• โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
• โรงไฟฟ้าพลังลม
• โรงไฟฟ้าพลังนํ้าขนาดเล็ก
• โรงไฟฟ้าชีวมวล
• โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ		
• โรงไฟฟ้าขยะ
• โรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพ

Note
•
•
•

ลักษณะการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งจะเป็นตัวก�ำหนดประเภทของโรงไฟฟ้า
ที่จะเดินเครื่องให้มีความสอดคล้องกับความต้องการไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลา
ในปัจจุบันลักษณะการใช้ไฟฟ้าแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุด ระหว่าง 09.00 – 22.00 น. และ
ช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้าตํ่าสุด ระหว่าง 22.00 – 09.00 น.
ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ธุรกิจขนาดเล็ก และธุรกิจเฉพาะอย่าง (เช่น โรงแรม) จะใช้ไฟฟ้าสูงสุดในช่วงคํ่า อุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่มีลักษณะการใช้ไฟฟ้าค่อนข้างสมํ่าเสมอ ส่วนธุรกิจขนาดใหญ่จะใช้ไฟฟ้าสูงสุดในช่วงบ่าย ดังนั้น ในช่วงเวลาที่มีการใช้
ไฟฟ้าสูงสุด กฟผ. ก็จ�ำเป็นต้องเดินเครื่องโรงไฟฟ้า ทั้งที่เป็นโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าตามความต้องการพื้นฐาน โรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้า
ช่วงที่มีความต้องการปานกลาง และโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าช่วงที่มีความต้องการสูงสุดไปพร้อมกัน

กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
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ฐานที่ 3 : อุปนิสัยประหยัดไฟฟ้าและปลอดภัย
รายละเอียดการจัดกิจกรรมของฐาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า
2. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นความส�ำคัญของการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
การจัดกิจกรรม
การน�ำเข้าสู่บทเรียน (10 นาที)
1. วิทยากรน�ำสนทนาเกี่ยวกับการใช้ก�ำลังไฟฟ้าของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
2. วิทยากรให้ผู้เรียนจับคู่และให้แลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าว่าจะเกิดผลกระทบ
อย่างไรบ้าง (ต่อตัวเรา/สิ่งแวดล้อม)
ขั้นด�ำเนินกิจกรรม (40 นาที)
1. วิทยากรอธิบายความสัมพันธ์ของค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ เช่น ก�ำลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า กระแส
ไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
2. สาธิตการใช้ชุดสาธิตค่าไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าและหน้าโปรแกรมทดลอง (Real Time)
3. แบ่งกลุม่ ผูเ้ รียนให้ทดลองใช้เครือ่ งใช้ไฟฟ้า และสังเกตการใช้กำ� ลังไฟฟ้าของเครือ่ งใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด
เช่น พัดลม โทรทัศน์ กระติกนํ้าร้อน
4. ให้ผู้เรียนเปรียบเทียบการใช้ก�ำลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดโดยเปรียบเทียบกับอุปกรณ์
ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
5. วิทยากรอธิบายการปล่อย CO2 ที่เกิดจากการใช้พลังงานไฟฟ้า
6. ให้ผู้เรียนลองทดสอบความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน (สายดินและการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
ต่าง ๆ)
ขั้นสรุป โดยใช้ชุดค�ำถาม R C A (10 นาที) วิทยากรแจกชุดค�ำถาม R C A และให้นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
จากฐานที่ 3 ในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่ต้องการ
1. ผู้เรียนรู้สึกอย่างไรต่อการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ
2. เราได้เรียนรู้อะไรจากฐานการเรียนรู้นี้
3. เราจะประยุกต์ใช้ความรู้นี้ได้อย่างไรในชีวิตประจ�ำวัน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้		
1. ชุดสาธิตค่าไฟฟ้าของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
2. ชุดสาธิตการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย
การวัดและประเมินผล
วิธีการ
เครื่องมือ
เกณฑ์การประเมิน
ประเมินใบงาน
แบบประเมินผลงานการตอบค�ำถาม ได้คะแนนร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์
สังเกตพฤติกรรมการท�ำงานรายบุคคล แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
ระดับคุณภาพดี ผ่านเกณฑ์
สังเกตพฤติกรรมการท�ำงานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท�ำงานกลุ่ม ระดับคุณภาพดี ผ่านเกณฑ์
สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ

40

ใบกิจกรรมฐานที่ 3 : อุปนิสัยประหยัดไฟฟ้าและปลอดภัย
1. ก่อนซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องค�ำนึงถึงอะไรบ้าง???

2. เปรียบเทียบการใช้ก�ำลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภท
เครื่องปรับอากาศ 1,000 W

คิดค่าไฟฟ้า

ตัวอย่าง ป้าเล็ก รีดผ้า 2 ชั่วโมง
(เตารีดขนาด 1,000 วัตต์) ใช้ไฟฟ้าไปกี่หน่วย
1 กิโลวัตต์		
= 1,000 วัตต์
1 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง
= 1 ยูนิต หรือ 1 หน่วย
เตารีด 1,000 วัตต์
= อุปกรณ์ไฟฟ้า 1,000 วัตต์
ใช้งานนาน 2 ชั่วโมง		
จ�ำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้
= จ�ำนวนวัตต์ x จ�ำนวนหน่วยชั่วโมงใช้งาน
1,000 วัตต์
		
= 2 กิโลวัตต์ชั่วโมง หรือ ยูนิต

1 หน่วย
= ค่าพลังไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์ x 1 ชั่วโมง
1 กิโลวัตต์ = 1,000 วัตต์
ตัวอย่างเช่น

เครื่องปรับอากาศขนาด 1,000 วัตต์ เปิดใช้งาน 1 ชั่วโมง
พลังงานไฟฟ้า = 1 กิโลวัตต์ X 1 ชั่วโมง
= 1 หน่วย

ค�ำถามชวนคิด เครื่องปรับอากาศขนาด 13,000 BTU จ�ำนวน 1 เครื่อง ใช้ก�ำลังไฟฟ้า 900 W ใช้งานวันละ
8 ชั่วโมง ท�ำให้ปล่อย CO2 กี่กิโลกรัม
ช่วยตอบด้วยค่ะ
3. ท�ำอย่างไรเราจึงจะใช้ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย
ช่วยตอบด้วยค่ะ

4. หลักดินมีความส�ำคัญอย่างไร ท�ำไมจึงต้องมี และหลักดินที่ถูกต้องควรมีขนาดความยาวและเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเท่าไหร่
ช่วยตอบด้วยค่ะ

กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
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รูป ก.

รูป ข.

5. จากรูป ก. และรูป ข. น้อง ๆ คิดว่ารูปใดต่อสายดิน 6. น้ อ ง ๆ มี ข ้ อ เสนอแนะอย่ า งไร? เมื่ อ ได้ เรี ย นรู ้
กับการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้ถูกต้อง จากฐานอุปนิสัยประหยัดไฟฟ้าและปลอดภัย
(ทุกความคิดเห็นมีประโยชน์ต่อการพัฒนากิจกรรม
เพราะเหตุใด?
ช่วยตอบด้วยค่ะ ..................................................... ภายในฐาน)
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
...............................................................................

ช่วยตอบด้วยค่ะ .....................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
...............................................................................

น้อง ๆ จะน�ำความรู้/ประสบการณ์ที่ได้ ไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันอย่างไร?

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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ใบความรู้ที่ 3
อุปนิสัยประหยัดไฟฟ้าและปลอดภัย
การใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เกิ ด จากความรู ้ ค วามเข้ า ใจในการใช้ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า
ประเภทต่าง ๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลดีในเรื่องการประหยัดค่าไฟฟ้า และส่งผลถึงการช่วยลด
การใช้ทรัพยากรที่น�ำมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้

ค�ำศัพท์เกี่ยวกับไฟฟ้า

กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
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ใบความรู้ที่ 3
อุปนิสัยประหยัดไฟฟ้าและปลอดภัย
ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน

คิดค่าไฟฟ้า

ตัวอย่าง ป้าเล็ก รีดผ้า 2 ชั่วโมง
(เตารีดขนาด 1,000 วัตต์) ใช้ไฟฟ้าไปกี่หน่วย
1 กิโลวัตต์		
= 1,000 วัตต์
1 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง
= 1 ยูนิต หรือ 1 หน่วย
เตารีด 1,000 วัตต์
= อุปกรณ์ไฟฟ้า 1,000 วัตต์
ใช้งานนาน 2 ชั่วโมง		
จ�ำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ = จ�ำนวนวัตต์ x จ�ำนวนหน่วยชั่วโมงใช้งาน
1,000 วัตต์
			

= 2 กิโลวัตต์ชั่วโมง หรือ ยูนิต
สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ

44
การใช้พลังงานไฟฟ้า 1 หน่วย ปล่อย CO2 0.5821 กิโลกรัม
เครื่องปรับอากาศ 1,000 W

1 หน่วย
1 กิโลวัตต์
ตัวอย่างเช่น

= ค่าพลังไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์ x 1 ชั่วโมง
= 1,000 วัตต์
เครื่องปรับอากาศขนาด 1,000 วัตต์ เปิดใช้งาน 1 ชั่วโมง
พลังงานไฟฟ้า = 1 กิโลวัตต์ X 1 ชั่วโมง
= 1 หน่วย

ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

คุณสมบัติของหลักดิน
ต้องท�ำด้วยวัสดุที่ทนต่อการผุกร่อนไม่เป็นสนิม
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. (5/8 นิ้ว)

ความยาวไม่น้อย
กว่า 2.40 เมตร

กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ความต้านทาน
ต้องไม่เกิน 5 โอห์ม

45
จะรู้ได้อย่างไรว่าแอร์ตัวไหนประหยัดไฟ

ข้อมูลที่สามารถพบได้บนผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

ตัวอย่างข้อมูลบนตัวผลิตภัณฑ์
ค่าประสิทธิภาพหลอด
ค�ำนวณได้จาก
ลูเมน / วัตต์ = 600/ 8
= 75 ลูเมนต่อวัตต์

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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ฐานที่ 4 : การส�ำรวจและบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
รายละเอียดการจัดกิจกรรมของฐาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถส�ำรวจและจ�ำแนกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภท
ในสถานศึกษาและบ้านพักอาศัย
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความตระหนักและเห็นความส�ำคัญของการบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะเบื้องต้นในการบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม
1. สนทนาเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในโรงเรียนและการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
2. น�ำอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต่างชนิดกันมาวางให้ผู้เรียนสังเกตความแตกต่างของอุปกรณ์ทั้งสองชนิด
(เช่น หลอดไฟที่ต่างชนิดกันระหว่างหลอดไส้ 60 W และหลอด LED 7 W ) เพื่อให้ผู้เรียน
บอกความแตกต่างของอุปกรณ์
3. ให้ความรู้เรื่องอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด โดยให้เข้าใจว่าระบบไฟฟ้าในสถานศึกษา
แบ่งออกเป็น 3 ระบบ ได้แก่ 1. ระบบปรับอากาศ 2. ระบบแสงสว่าง และ 3. ระบบอื่น ๆ
3.1 ระบบปรับอากาศ แบ่งย่อยได้ 2 ประเภท
- เครื่องปรับอากาศ เช่น การอ่านค่าก�ำลังไฟฟ้า (W) ของเครื่องปรับอากาศ
- พัดลม เช่น การอ่านค่าก�ำลังไฟฟ้า (W) ของพัดลม
3.2 ระบบแสงสว่าง
- ชนิดของหลอดไฟแต่ละประเภท
- ค่าก�ำลังไฟฟ้าของหลอดไฟแต่ละประเภท
3.3 ระบบอื่น ๆ
- การอ่านค่าก�ำลังไฟฟ้าของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภท เช่น โทรทัศน์
กระติกน�้ำร้อน ตู้เย็น
- ผู้เรียนทดลองการส�ำรวจอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้องฐานกิจกรรม
4. สาธิตขั้นตอนการบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น เช่น เครื่องปรับอากาศ พัดลม
หลอดไฟ กระติกนํ้าร้อน
ข้อสรุป			
- ผู้เรียนรู้สึกอย่างไร ได้ความรู้อะไร และจะมีการน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันอย่างไร
สื่อ/แหล่งสืบค้น		
- อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า/ใบความรู้
การวัดและประเมินผล - ใบงานการส�ำรวจอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในสถานศึกษา

กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
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ใบกิจกรรมฐานที่ 4 : การส�ำรวจและบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
กิจกรรมที่ 4.1 : ส�ำรวจอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในสถานศึกษา

ข้อมูลด้านพลังงานไฟฟ้าของโรงเรียน
โรงเรียน .................................................................................................... จังหวัด ...........................................
จ�ำนวนมิเตอร์ .......................................... ตัว
ล�ำดับ

ประเภทอัตรา

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า/บัญชีแสดงสัญญา

รหัสเครื่องวัด (มิเตอร์)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
หมายเหตุ หากมีมากกว่า 1 หมายเลข โปรดระบุให้ครบ
เดือน/ปี
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน

หน่วยพลังงานไฟฟ้า (kWh)

จ�ำนวนเงินค่าไฟฟ้า (บาท)

2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2561
2561
2561
2561

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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แบบฟอร์มการส�ำรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้อง
ตารางการส�ำรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องต่าง ๆ
ชื่ออุปกรณ์ไฟฟ้า
เครื่องปรับอากาศ
พัดลมเพดาน
พัดลมส่ายรอบตัว (โคจร)
พัดลมติดผนัง
• ขนาด 16 นิ้ว
• ขนาด 18 นิ้ว
• ขนาด 24 นิ้ว
พัดลมตั้งพื้น
• ขนาด 12 นิ้ว
• ขนาด 14 นิ้ว
• ขนาด 16 นิ้ว
• ขนาด 18 นิ้ว
• ขนาด 24 นิ้ว
หลอดฟลูออเรสเซนต์
• หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบสั้น
• หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบยาว
• หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบวงกลม
หลอด LED

• หลอด LED แบบขั้วเกลียว
• หลอด LED แบบวงกลม
• หลอด LED แบบสั้น
• หลอด LED แบบยาว

หลอด CFL หรือหลอดตะเกียบ
หลอดไฟอื่น ๆ .....
โทรทัศน์
คอมพิวเตอร์
โปรเจคเตอร์
ตู้ท�ำนํ้าเย็น
กระติกนํ้าร้อน
อุปกรณ์อื่น ๆ .....

กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

จ�ำนวนอุปกรณ์

ชั่วโมงใช้งานต่อวัน

ห้อง

ห้อง

ห้อง

ห้อง

ห้อง

ห้อง

ห้อง

ห้อง

ห้อง

ห้อง

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

16'' 18''

24''

พัดลมติดผนัง
12''

14''

16''

18''

พัดลมตั้งพื้น
24''

หลอดฟลูออเรสเซนต์
แบบสั้น

ระบบปรับอากาศ
แบบยาว

ขนาดห้อง
หลอด LED

ระบบแสงสว่าง
แบบสั้น

ล�ำดับ

ชื่อห้อง

ยาว/เมตร

กว้าง/เมตร

จ�ำนวนอุปกรณ์ไฟฟ้า/ห้อง

แบบยาว

ข้อมูลพื้นที่ใช้สอย

ระบบอื่น ๆ
โปรเจคเตอร์

พัดลมโคจร

พัดลมเพดาน

เครื่องปรับอากาศ

ชั้น

พื้นที่ กว้าง ........................................ เมตร : ยาว ........................................ เมตร : จ�ำนวนชั้น .........................ชั้น

แบบกลม

อาคารที่ส�ำรวจ ...............................................................

ตู้ท�ำนํ้าเย็น

คอมพิวเตอร์

โทรทัศน์

หลอดอื่น ๆ .....
หลอดตะเกียบ

จังหวัด .......................................................

ตู้เย็น

โรงเรียน .............................................................................................

กระติกนํ้าร้อน

แบบฟอร์มการส�ำรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร

วงกลม
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อุปกรณ์อื่น ๆ .....
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อาคาร

อาคาร

อาคาร

อาคาร

อาคาร

อาคาร

อาคาร

อาคาร

อาคาร

อาคาร

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

16'' 18''

24''

12''

14''

16''

18''

24''

หลอดฟลูออเรสเซนต์
แบบสั้น

พัดลมตั้งพื้น
แบบยาว

พัดลมติดผนัง

หลอด LED
วงกลม

ล�ำดับ
แบบกลม

จ�ำนวนชั้น

ยาว/เมตร

กว้าง/เมตร

ระบบแสงสว่าง
แบบสั้น

ระบบปรับอากาศ

ระบบอื่น ๆ
โปรเจคเตอร์

ขนาดอาคาร
แบบยาว

ชื่ออาคาร

ตู้ท�ำนํ้าเย็น

จ�ำนวนอุปกรณ์ไฟฟ้า/อาคาร
ตู้เย็น

ข้อมูลพื้นที่ใช้สอย

กระติกนํ้าร้อน

คอมพิวเตอร์

โทรทัศน์

หลอดอื่น ๆ .....
หลอดตะเกียบ

พัดลมโคจร

พัดลมเพดาน

เครื่องปรับอากาศ

โรงเรียน ............................................................................................ จังหวัด ..................................................... ระดับชั้นที่เปิดสอน ...........................................................
จ�ำนวนนักเรียน ............................. คน จ�ำนวนครู ................................... คน จ�ำนวนบุคลากร ................................... คน จ�ำนวนห้องเรียน ................................... ห้อง
จ�ำนวนชั่วโมงเรียนเฉลี่ยต่อวัน .............................................. ชั่วโมง/วัน จ�ำนวนวันที่มีการเรียนการสอนต่อปี ............................................... วัน/ปี

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

แบบฟอร์มการส�ำรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าของโรงเรียน

อุปกรณ์อื่น ๆ .....
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ใบกิจกรรมฐานที่ 4 : การส�ำรวจและบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
กิจกรรมที่ 4.1 : ส�ำรวจอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในโรงเรียน
การใช้ไฟฟ้า
ระบบปรับอากาศ

รายชื่ออุปกรณ์/เครื่องใช้ไฟฟ้า

จ�ำนวน

ก�ำลังไฟฟ้า (วัตต์)

เครื่องปรับอากาศ (แอร์)

พัดลม

ระบบแสงสว่าง

อื่น ๆ

หลอดไฟประเภทต่าง ๆ
1. ................................................................
2. ................................................................
3. ................................................................
4. ................................................................
5. ................................................................
เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภท
(นอกจากแอร์ พัดลม และหลอดไฟ)
1. ................................................................
2. ................................................................
3. ................................................................
4. ................................................................
5. ................................................................

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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กิจกรรมที่ 4.2 : การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
ให้น้อง ๆ เรียนรู้วิธีการบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องปรับอากาศ

การบ�ำรุงรักษา
เราควรล้างเครื่องปรับอากาศกี่ครั้งต่อปี?
 ล้างใหญ่ …….. ครั้ง/ปี
 ล้างย่อย ……. ครั้ง/เดือน
ขั้นตอนการบ�ำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างย่อย)
 ปิดเบรกเกอร์ (Breaker) เพื่อตัดไฟฟ้าในวงจรออก และเพื่อความปลอดภัย
 ท�ำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ (Filter) โดยถอดแผ่นกรองอากาศออกมา
แล้วล้างด้วยนํ้าสะอาด
 ทิ้งไว้ให้แห้งด้วยการผึ่งลมหรือแดดอ่อน ๆ

พัดลม

 ใส่แผ่นกรองอากาศกลับเข้าที่เดิม แล้วเปิดเครื่องปรับอากาศใช้งานได้ตามปกติ
ขั้นตอนการบ�ำรุงรักษาพัดลม
 ถอดตัวล็อคตะแกรงพัดลมออก (มีตั้งแต่ 3-5 จุด) หลังถอดตัวล็อคครบแล้ว ให้ถอด
ตะแกรงพัดลมหน้าออกมา
 หมุนตัวล็อคใบพัดตรงกลางไปตามทิศทางที่เขียนบอกไว้บนตัวล็อค แล้วถอดทั้งตัวล็อค
และใบพัดออกมา
 หมุนตัวล็อคตะแกรงด้านหลังและถอดตะแกรงหลังออกด้วย
 น�ำใบพัดและตะแกรงไปล้าง แล้วใช้วิธีฉีดนํ้าหรือใช้แปรงสีฟันขัดซี่ตะแกรงหากยังมี
ฝุ่นติดอยู่ จากนั้นน�ำชิ้นส่วนที่ล้างเสร็จแล้วเช็ดด้วยผ้าให้แห้งสนิท
 น�ำชิ้นส่วนมาประกอบตามเดิม เริ่มจากตะแกรงหลัง  ตัวล็อคตะแกรงหลัง  ใบพัด
 ตัวล็อคใบพัด โดยจะต้องหมุนเกลียวทุกส่วนประกอบให้แน่นก่อนน�ำตะแกรงหน้า
มาใส่ แล้วกดตัวล็อคให้แน่น
 ลองเปิดพัดลม ถ้าใบพัดส่ายแสดงว่าหมุนไม่แน่น ให้ถอดประกอบใหม่

กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
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อุปกรณ์ไฟฟ้า
หลอดไฟ

การบ�ำรุงรักษา
ขั้นตอนการบ�ำรุงรักษาหลอดไฟ
 ปิดสวิตช์ไฟ
 หากหลอดไฟติดตั้งในที่สูง ควรใช้บันไดที่แข็งแรง
 ถอดตะแกรงโคมสะท้อนแสง (ในกรณีที่มี)
 ใช้สองมือหมุนที่ขั้วหลอดพร้อมกัน
 น�ำหลอดไฟมาท�ำความสะอาดด้วยผ้าชุบนํ้าหมาด แล้วตามด้วยผ้าแห้งอีกครั้ง
 น�ำหลอดไฟขึ้นไปติดตั้งจุดเดิม
 ใช้สองมือหมุนที่ขั้วหลอดพร้อมกัน
 ปิดตะแกรงโคมสะท้อนแสง (ในกรณีที่มี)
 เปิดสวิตซ์ทดสอบหลอดไฟเพื่อใช้งานได้ตามปกติ

น้อง ๆ จะน�ำความรู้/ประสบการณ์ที่ได้ ไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างไร?

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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ใบความรู้ที่ 4 การส�ำรวจและบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
การบ�ำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
• ล้างใหญ่ 2 ครั้ง/ปี
• ล้างย่อย 1 ครั้ง/เดือน
การบ�ำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างย่อย)

โห ...
ฝุ่นจับหนามาก

ท�ำความสะอาดด่วน!
1.
2.
3.
4.

ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนถอดแผ่นกรองอากาศ (Filter) ออกจากเครื่องปรับอากาศ
ปลดตัวล็อคใต้ท้องเครื่องปรับอากาศแล้วค่อยเปิดออก
ดึงแผ่นกรองอากาศออก
น�ำแผ่นกรองอากาศมาเป่าฝุ่นหรือเคาะฝุ่น แล้วล้างออกเบา ๆ ด้วยนํ้า ไม่ควรใช้แปรงขนแข็ง
เพราะจะท�ำให้แผ่นกรองอากาศขาด
5. น� ำ แผ่ น กรองอากาศมาผึ่ ง ให้ แ ห้ ง แล้ ว น� ำ
ผ้าชุบนํ้าหมาดมาเช็ดที่ตัวเครื่องและแผ่นปิด
6. ประกอบแผ่ น กรองอากาศที่ แ ห้ ง แล้ ว เข้ า
ในเครื่ อ งปรั บ อากาศ ปิ ด แผ่ น ใต้ เ ครื่ อ งให้
เรียบร้อยและเปิดใช้งานตามปกติ

กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
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การบ�ำรุงรักษาพัดลม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ดึงปลั๊กพัดลมออกก่อนท�ำความสะอาดทุกครั้ง
ถอดตัวล็อคตะแกรงออกและถอดตะแกรงด้านหน้าออก
หมุนตัวล็อคใบพัดตรงกลางและถอดใบพัดออก
ถอดตัวล็อคตะแกรงด้านหลังและถอดตะแกรงด้านหลัง
น�ำตะแกรงทั้งด้านหน้าด้านหลังและใบพัดมาท�ำความสะอาด
ผึ่งตะแกรงและใบพัดให้แห้ง และน�ำมาประกอบเข้าเช่นเดิม
ตรวจสอบความเรียบร้อยและเปิดใช้งานตามปกติ

การบ�ำรุงรักษาหลอดไฟ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ปิดสวิตซ์ไฟ
ในกรณีที่หลอดไฟมีการติดตั้งในที่สูงควรใช้บันไดที่แข็งแรง
ถอดตะแกรงโคมสะท้อนแสง (ในกรณีที่มี)
ใช้สองมือหมุนที่ขั้วหลอดพร้อมกัน
น�ำหลอดไฟมาท�ำความสะอาดด้วยผ้าชุบนํ้าหมาด ตามด้วยผ้าแห้งอีกครั้ง
น�ำหลอดไฟขึ้นไปติดตั้งจุดเดิม
ใช้สองมือหมุนที่ขั้วหลอดพร้อมกัน
ปิดตะแกรงโคมสะท้อนแสง (ในกรณีที่มี)
เปิดสวิตซ์ทดสอบหลอดไฟเพื่อใช้งานได้ตามปกติ

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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ฐานที่ 5 : Smart Learning Energy
รายละเอียดการจัดกิจกรรมของฐาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกซื้อเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้เรียนใช้ Application ในการเรียนรู้เรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและสามารถค�ำนวณ
การปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม
1. สอบถามผู้เรียนเกี่ยวกับการเลือกซื้อเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
2. สอบถามผู้เรียนเรื่องฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
3. สอบถามนักเรียนเรื่อง Application ที่นักเรียนชอบใช้
4. แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย
5. ให้คุณครูน�ำตัวอย่างฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 จริง และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ปลอม
มาให้นักเรียนสังเกตและสอบถามว่าฉลากใดคือของจริงและฉลากใดคือของปลอม (ให้ผู้สอน
หาตัวอย่างฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ประมาณ 5–6 ตัวอย่างมาท�ำการสอบถาม)
6. ให้ความรู้เกี่ยวกับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เช่น การขอฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 การดู
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
7. ให้ความรู้เรื่องการเลือกซื้อเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ฟ้า
8. ให้ความรูเ้ กีย่ วกับ EGAT Carbon Footprint Application ว่า Application นีส้ ามารถท�ำอะไรได้บา้ ง
ซึ่ง Application นี้เป็นแหล่งสืบค้นเรื่องการประหยัดพลังงาน
9. สอนวิธีการติดตั้ง EGAT Carbon Footprint Application ว่าสามารถดาวน์โหลดได้จากที่ใด
10. ให้ครูและนักเรียนท�ำการศึกษาเมนูต่าง ๆ ทั้ง 8 เมนูใน Application
11. ให้นักเรียนทดลองท�ำใบงาน เช่น ขั้นตอนการดูฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 การเปรียบเทียบ
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าหรือการค�ำนวณค่าการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
ข้อสรุป จากการท�ำกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เรียน…….
- รู้สึกอย่างไร		
- ได้ความรู้อะไร		
- จะมีการน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันอย่างไร
สื่อ/แหล่งสืบค้น
EGAT Carbon Footprint Application / https://glr.egat.co.th (Website โครงการห้องเรียน
สีเขียว)/ www.egat.co.th เรื่อง ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5/วิดีโอเรื่องฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
การวัดและประเมินผล
ใบงานเรื่องการเลือกซื้อฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5/ใบงานการค�ำนวณค่าไฟฟ้าที่บ้านพักอาศัย
(ท�ำใน EGAT Carbon Footprint Application)
กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
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ใบกิจกรรมฐานที่ 5 : Smart Learning Energy
5.1 กิจกรรมทบทวนความรู้เรื่องฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

ให้น้อง ๆ บอกข้อแตกต่างของฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ทั้ง 2 ประเภท

EER

SEER

กว่าจะมาเป็น
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง?

มีวิธีสังเกตฉลากประหยัดไฟฟ้า
เบอร์ 5 อย่างไรบ้าง?

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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5.2 เรียนรู้ EGAT Carbon Footprint Application สู่การประยุกต์ใช้
EGAT Carbon Footprint Application
		
		

สื่อการสอนรูปแบบใหม่
เรียนรู้ได้ทุกที่ สาระดีทุกเวลา

วิธีการ Download
1. สแกน QR Code

CO2 Calculator

เรียนรู้ 5 ป. จาก Application

ป.1 ประหยัด และ ปลอดภัย
เรียนรู้การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย
ป.2 เปรียบเทียบ
เรียนรู้การเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือน
ป.3 ประสิทธิภาพ
เรียนรู้การเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5
ป.4 ปล่อยก๊าซ CO2
เรียนรู้การปล่อย CO2 จากการใช้ไฟฟ้า
ป.5 ปฏิบัติได้จริง
เรียนรู้พร้อมปฏิบัติได้จริง ทุกเวลา
อุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้า

ชั่วโมงการใช้งาน

กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

App Store

Play Store

2. ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น

คลิกช่อง ค้นหา พิมพ์ EGAT CO2 Calculator

ค่าไฟฟ้า
ต่อวัน

ค่าไฟฟ้า ปล่อย CO2 ปล่อย CO2
ต่อวัน
ต่อเดือน
ต่อเดือน
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ใบความรู้ที่ 5 Smart Learning Energy

ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
กฟผ. รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ไฟฟ้า
อย่ า งประหยั ด และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดย
ด� ำ เนิ น โครงการ “ฉลากประหยั ด ไฟฟ้ า
เบอร์ 5” โดยมี มาตรฐานสอดคล้ อ งกับ
นโยบายของกระทรวงพลังงาน

อย่าลืมสังเกตนะ
ค่า EER และ SEER
“ยิ่งสูง ยิ่งประหยัดไฟ”

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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EGAT Carbon Footprint Application
			
			

สื่อการสอนรูปแบบใหม่
เรียนรู้ได้ทุกที่ สาระดีทุกเวลา

CO2 Calculator

เรียนรู้ 5 ป. จาก Application
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5

ประหยัด และ ปลอดภัย
เปรียบเทียบ		
ประสิทธิภาพ		
ปล่อยก๊าซ CO2		
ปฏิบัติได้จริง		

เรียนรู้การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย
เรียนรู้การเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือน
เรียนรู้การเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5
เรียนรู้การปล่อย CO2 จากการใช้ไฟฟ้า
เรียนรู้พร้อมปฏิบัติได้จริง ทุกเวลา

วิธีการ Download
1. สแกน QR Code

App Store
Play Store
2. ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น

กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
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ฐานที่ 6 : คิด คิด คิด พิชิต CO2
รายละเอียดการจัดกิจกรรมของฐาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและมีทักษะในการค�ำนวณค่าการใช้ไฟฟ้า
2. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักและใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า
ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม
1. ผู้เรียนคิดว่าการใช้ไฟฟ้าในที่พักอาศัยหรือสถานศึกษามีค่าใช้จ่ายหรือไม่
2. ผู้เรียนคิดว่าการใช้พลังงานในที่พักอาศัยมีค่าใช้จ่ายเท่ากันหรือไม่ เพราะอะไร
3. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม
4. แจกตัวอย่างบิลค่าไฟฟ้าให้แต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ว่าในบิลค่าไฟฟ้าบอกอะไรเราบ้าง
5. ให้ความรู้เรื่องสถานะการใช้พลังงานในประเทศไทย เชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า
6. ให้ความรู้เรื่องการค�ำนวณการปล่อยก๊าซ CO2 ในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในแต่ละครั้ง
7. ให้ความรู้เกี่ยวกับการค�ำนวณค่าไฟฟ้า การคิดค่าไฟฟ้าในแต่ละประเภท
8. วิธีการดูบิลค่าไฟฟ้า
9. ฝึกทดลองค�ำนวณการปล่อยก๊าซ CO2 /การค�ำนวณค่าไฟฟ้า/การคิดค่าไฟฟ้า
10. ใบงานเรื่องโรงเรียนคาร์บอนต�่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน)

สรุป

จากการท�ำกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เรียน…….
- รู้สึกอย่างไร? ….
- ได้ความรู้อะไร? ….
- จะมีการน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันอย่างไร? ....
สื่อ/แหล่งสืบค้น
- Website โครงการห้องเรียนสีเขียว (https://glr.egat.co.th)
- Website การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (www.egat.co.th)
- Website องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (www.tgo.or.th)
- Website การไฟฟ้านครหลวง (www.mea.or.th)
- Website การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (www.pea.co.th)
การวัดผล
- ใบงานเรื่องโรงเรียนคาร์บอนต�่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในสถานศึกษา
- ใบงานเรื่องโรงเรียนคาร์บอนต�่ำสู่ชุมชนลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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ใบกิจกรรมที่ 6 : คิด คิด คิด พิชิต CO2
กิจกรรมเรียนรู้ค่าใช้จ่ายไฟฟ้า
กรอกรายละเอียดของใบแจ้งค่าไฟฟ้าลงในช่องว่าง พร้อมทั้งค�ำนวณค่าการปล่อย CO2 ที่เกิดจาก
การใช้ไฟฟ้า
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า

: รหัสเครื่องวัด

ประเภทค่าไฟฟ้า

: เดือน/ปี

หน่วยพลังงานไฟฟ้า(kWh)

: ค่าไฟฟ้า(บาท)

สูตร ค�ำนวณการปล่อย CO2 ที่เกิดจากการใช้ไฟฟ้า
การปล่อย CO2 = หน่วยพลังงานไฟฟ้า (kWh) x 0.5821
=

บัญชีแสดงสัญญา

: รหัสเครื่องวัด

ประเภทค่าไฟฟ้า

: เดือน/ปี

หน่วยพลังงานไฟฟ้า (kWh)

: ค่าไฟฟ้า (บาท)

x 0.5821 =

สูตร ค�ำนวณผลการปล่อย CO2 ที่เกิดจากการใช้ไฟฟ้า
การปล่อย CO2 = หน่วยพลังงานไฟฟ้า (kWh) x 0.5821
=

x 0.5821 =

กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

kgCO2

kgCO2
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ใบความรู้ที่ 6 คิด คิด คิด พิชิต CO2

สัดส่วนเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. (ข้อมูลเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2560)

ตารางค่า Emission Factor ของเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า
ล�ำดับ

ชื่อ

หน่วย

ค่า Emission factor
(kgCO2 /หน่วย)

1

ก๊าซธรรมชาติ (Natural gas)

1 scf

0.0573

2

นํ้ามันเตา (fuel oil)

1 Litre

3.0030

3

ดีเซล (Diesel oil)

1 Litre

2.6440

4

ลิกไนต์ (Lignite coal)

1 kg

0.951723

5

บิทูบินัส (Bituminous coal)

1 kg

2.360115

6

ชีวมวล (Biomass)

1 kg

0.6930
ที่มา : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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ฐานการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะ
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ฐานที่ 1
ฐานที่ 2
ฐานที่ 3
ฐานที่ 4
ฐานที่ 5


ฉลาดคิด ฉลาดใช้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
เส้นทางชีวิตของผลิตภัณฑ์สู่ตะกร้าเขียว
GO Green for Life
นํ้าใช้ นํ้าทิ้ง เพื่ออนาคต
รวมพลังความคิดพิชิต CO2
กิจกรรม ตลาดนัดพาเพลิน

เนื้อหาและกิจกรรมของฐานการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ชื่อฐานการเรียนรู้

เนื้อหา

ฐานที่ 1
Food Waste
ฉลาดคิด ฉลาดใช้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม • ส่วนประกอบของอาหาร
• เชื่อมโยงอาหารที่นักเรียนชอบ และที่มาของอาหาร/อาหารขยะและ
ขยะจากอาหาร
• สถานการณ์ขยะจากอาหารในปัจจุบัน, ขยะจากอาหารจะไปไหน,
ส่งผลกระทบอย่างไร, จะเกิดปฏิกริยาอย่างไรเมื่อขยะอาหารถูกก�ำจัด
ด้วยการกอง ฝังกลบหรือวิธีอื่น ๆ
• เชื่อมโยงพฤติกรรมการปรุง/การบริโภคอาหารเพื่อลดขยะจากอาหาร
• คัดแยกขยะจากอาหารโดยแยกบรรจุภัณฑ์กับวัตถุดิบที่เหลือ
• การใช้โฟมจากวัตถุดิบธรรมชาติ โฟมที่ผลิตจากเม็ดพลาสติก
ซึ่งท�ำจากพอลียูรีเทนหรือยางพารา และรู้จักชนิดบรรจุภัณฑ์
• สรุปเชื่อมโยง 3Rs (Reduce Reuse Recycle) กับการลดปริมาณขยะ
น�ำขยะมาใช้ประโยชน์ และขยะอาหารน�ำมาผ่านกระบวนการเพือ่ ใช้ประโยขน์
กิจกรรมทายค�ำ 1A 7R
• Avoid หลีกเลี่ยง
• Rethink วางแผน/คิดก่อนซื้อ คิดก่อนใช้
1. Reduce ลดการใช้
• Reject/Refuse ปฏิเสธ
2. Reuse ใช้ซํ้า
• Repair ซ่อมแซม
• Refill ใช้เติม
กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

65
ชื่อฐานการเรียนรู้

เนื้อหา
3. Recycle น�ำกลับมาแปรรูปและใช้ใหม่โดยผ่านกระบวนการ
• กิจกรรมการคัดแยกขยะเพื่อโลก แบ่งขยะเป็น 4 ประเภท
- ถังขยะสีเขียว ส�ำหรับใส่ขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก
- ถังขยะสีนํ้าเงิน ส�ำหรับใส่ขยะทั่วไปที่ก�ำจัดยาก ไม่สามารถน�ำมา
Recycle ได้
- ถังขยะสีเหลือง ส�ำหรับใส่ขยะน�ำกลับมาใช้ใหม่โดยผ่านกระบวนการ
- ถังขยะสีแดง ส�ำหรับใส่ขยะอันตราย

ฐานที่ 2
เส้นทางชีวิตของผลิตภัณฑ์
สู่ตะกร้าเขียว

Life Cycle Assessment : LCA
• ความหมายและความส�ำคัญของ LCA
• การเลือกวิเคราะห์บรรจุภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ
• ขั้นตอนในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงกับ
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
• เชื่อมโยงการจัดการขยะตามหลัก 3Rs และวิธีการลดขยะสู่การลด
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีส่วนท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Climate Change
• การเลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตะกร้าเขียวและการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• การด�ำเนินกิจกรรมการเลือกซื้อของในชีวิตประจ�ำวันเป็นสาเหตุในการ
เพิ่มจ�ำนวนขยะ และต้องใช้งบประมาณในการจัดการขยะและส่งผลกระทบ
ต่อชีวิตรวมทั้งสุขภาพของมนุษย์ตลอดจนสิ่งมีชีวิต
• เรียนรู้ส่วนประกอบ ความส�ำคัญของตะกร้าเขียว
• ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวในส�ำนักงาน เช่น กระดาษ
เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสาร อุปกรณ์เครื่องเขียนที่นักเรียน
ควรรู้จัก (ยกเว้นฉลากเบอร์ 5 ซึ่งได้เรียนรู้จากฐานด้านพลังงาน กฟผ.แล้ว)
• วิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์การเลือกผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวหรือค�ำนึงถึง
ตะกร้าเขียวกับการจัดการขยะ 1A 7R
• บทสรุปการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากชีวิตประจ�ำวัน

ฐานที่ 3
GO Green for Life

Biomass สู่ Biochar
• การจัดการขยะเพื่อลดปริมาณขยะและน�ำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบ
พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการน�ำมาท�ำปุ๋ยหมัก
(ในกรณีที่มีเศษใบไม้มากเกินไป)
• อธิบายการจัดการขยะอินทรีย์หลากหลายรูปแบบ เช่น ปุ๋ยหมัก นํ้าหมัก
ชีวภาพ หรืออื่น ๆ โดย Biomass สู่ Biochar เป็นอีกวิธีหนึ่งในการจัดการ
ขยะปุ๋ยอินทรีย์
• ให้ความรู้และขั้นตอน พร้อมทั้งสาธิตรวมทั้งฝึกปฏิบัติในการท�ำ Biomass
สู่ Biochar
• วิธีการวัดความชื้นด้วยเครื่องมือวัดความชื้นของวัตถุดิบ
• อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง ข้อดีและข้อเสียของการเผาไหม้สมบูรณ์และ
การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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ชื่อฐานการเรียนรู้

เนื้อหา
• เตาเผาชนิดนี้ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• ความคุ้มทุนในการเผาไหม้กับการประกอบอาหาร โดยค�ำนวณเวลาและ
จับเวลาในการประกอบอาหารจากถ่าน Biochar เมื่อน�ำมาท�ำเป็นรูปแบบ
ปุ๋ย มีคุณสมบัติทางวิทยาศาสตร์และมีผลต่อพืชอย่างไร
• ในกรณีการใช้บรรจุภัณฑ์เมื่อผลิตเพื่อขายโดยใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
• ให้ความรู้การจัดการขยะอินทรีย์ โดยวิธีใช้หลักการ Biomass สู่ Biochar

ฐานที่ 4
นํ้าใช้ นํ้าทิ้ง เพื่ออนาคต

นํ้าใช้
• แหล่งที่มาของนํ้าจากธรรมชาติและนํ้าประปา
• ความส�ำคัญ ประโยชน์ของนํ้าใช้ สถานการณ์นํ้าใช้ในปัจจุบัน และผลกระทบ
ของการไม่มีนํ้าใช้
• อุปนิสัยและพฤติกรรมการใช้นํ้าในชีวิตประจ�ำวัน การเลือกใช้ก๊อกนํ้า
สุขภัณฑ์ ฯลฯ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ฉลากสีเขียว) พร้อมทั้งอธิบาย
หลักการท�ำงานเพื่อการประหยัดนํ้า
• หลักการเลือกใช้อุปกรณ์และสุขภัณฑ์ การเรียนรู้มาตรวัดนํ้าและใบเสร็จ
ค่านํ้า
• 10 วิธีง่าย ๆ ในการประหยัดนํ้าในโรงเรียนและที่บ้าน
• การค�ำนวณ water footprint
นํ้าทิ้ง
• แหล่งที่มาของนํ้าทิ้งในโรงเรียนและที่บ้าน
• รูปแบบของการจัดการนํ้าที่หลากหลายวิธีแบบธรรมชาติ และถูกหลักวิธี
ทางวิทยาศาสตร์
• ผลกระทบของการปล่อยนํ้าทิ้งหรือนํ้าเสียโดยไม่ผ่านการบ�ำบัด
• ข้อดีของการบ�ำบัดนํ้าและการน�ำนํ้ากลับมาใช้ประโยชน์ วิธีการน�ำนํ้าทิ้ง
มาใช้ประโยชน์
• ให้ความรู้ด้านส่วนประกอบของนํ้าทิ้งที่มีไขมัน (สาธิตให้เห็นชั้นนํ้าไขมัน
เศษอาหาร และนํ้าส่วนที่เหลือ)
• ให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของไขมัน เศษอาหารจะส่งผลกระทบ
ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์อย่างไร
• ให้ความรู้เกี่ยวกับการบ�ำบัดนํ้าที่หลากหลายวิธี
• ให้ความรู้ สาธิต ฝึกปฏิบัติ ในการท�ำถังบ�ำบัดนํ้าอย่างง่าย ๆ ในงบประมาณ
ที่จ�ำกัดและวิธีการดูแลรักษา
• เชื่อมโยงกับนํ้าใช้ นํ้าทิ้ง กับหลัก 3Rs

กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
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ชื่อฐานการเรียนรู้

เนื้อหา
การค�ำนวณปริมาณขยะตามหลัก 3Rs กับการลด Carbon Footprint
• วิเคราะห์สถานการณ์ปริมาณขยะและชนิดของขยะในโรงเรียน
หรือในหมู่บ้านที่คิดว่ามีปัญหามากที่สุด
• ค�ำนวณปริมาณขยะ เช่น ขวดนํ้าพลาสติก ต่อคน ต่อวัน ต่อเดือน ต่อปี
แล้วบันทึกเปรียบเทียบปริมาณขยะแล้วน�ำมาเขียนกราฟ
• เปรียบเทียบพฤติกรรมกับสัดส่วนของการลดปริมาณขยะ เช่น ถ้าเราใช้
กระติกนํ้าหรือแก้วส่วนตัวหรือถังนํ้าส่วนรวมในโรงเรียน เราจะสามารถ
ลดปริมาณขยะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลงในตารางเปรียบเทียบ
• ให้ความรู้เรื่องโปรแกรมการค�ำนวณปริมาณขยะต่อ Carbon Footprint
• วิเคราะห์และระดมความคิดว่า ในฐานะนักเรียนแกนน�ำจะมีส่วนในการลด
ปริมาณขยะ น�ำขยะมาใช้ประโยชน์ ลดการใช้พลังงาน และจะใช้ประโยชน์
จากโรงเรียนสีเขียวได้อย่างไร
• อธิบายและให้ความรู้ในการจัดท�ำโครงการ/โครงงานอย่างง่าย โดยสามารถ
ปฏิบัติได้ตามศักยภาพ บริบทของนักเรียน สภาพปัญหาและความต้องการ
ของนักเรียน/ครู
• สรุปและน�ำเสนอโครงงานและโครงการระดมพลังสมองในการเริ่มต้น
ด�ำเนินการของนักเรียน/ครู รายงานผลและติดตาม

กิจกรรม ตลาดนัดพาเพลิน

ทบทวนบทเรียนสู่ทักษะการน�ำเรื่องพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สู่ชีวิตประจ�ำวัน
• อธิบายเกณฑ์ในการจัดกิจกรรม ให้นักเรียนมีส่วนร่วม เน้นการปฏิบัติ
การเตรียมอุปกรณ์สื่อที่เป็นมิตรและไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้
1. การวางแผน เปรียบเทียบการจัดร้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. การประชาสัมพันธ์
3. การเลือกท�ำเลของร้าน
4. การเลือกซื้อ เลือกขายผลิตภัณฑ์
5. การจัดท�ำบัญชี
6. การน�ำความรู้ 6 ฐานด้านพลังงานและ 5 ฐานด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมมาใช้
7. พฤติกรรมก่อนเปิดตลาดนัดและปิดตลาดนัด
8. สังเกตพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะในร้านและ
บริเวณโดยรอบของร้าน
9. สะท้อนพฤติกรรมของการท�ำกิจกรรมที่ส่งผลต่อการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งมีส่วนท�ำให้เกิดภาวะโลกร้อน
10. สรุปบทเรียนเกี่ยวกับประโยชน์ของความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับการน�ำไป
ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
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ฐานที่ 1 : ฉลาดคิด ฉลาดใช้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดการจัดกิจกรรมของฐาน
ความคิดรวบยอด
การตระหนักถึงความส�ำคัญของปริมาณขยะที่มีปริมาณมากในแต่ละวัน ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือขยะที่เหลือจากการบริโภคอาหาร (Food Waste) ดังนั้นการให้ความรู้ความเข้าใจและ
สร้างความตระหนักในเรื่อง LCA เพื่อศึกษาเส้นทางของอาหารกว่าจะเป็นอาหารบนโต๊ะอาหารที่เรารับประทาน
สู่การจัดการขยะจากอาหารตามหลัก 3Rs จะท�ำให้เกิดพฤติกรรมในการเลือกและรับประทานอาหารที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ปริมาณขยะลดน้อยลง และท�ำให้เกิดขยะจากอาหารน้อยที่สุดก็จะเป็น
ส่วนหนึ่งที่ท�ำให้เราลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้
เนื้อหา
1. การเลือกซื้ออาหารในชีวิตประจ�ำวัน
2. หลักการบริหารจัดการขยะ โดยใช้วิธี 1A 7R สู่การคัดแยกขยะในครัวเรือน
3. การประเมินวัฏจักรชีวิต LCA (Life Cycle Assessment)
แนวคิดเกี่ยวกับการลดขยะอาหารในครัวเรือนแบบครบวงจร

การวางแผนก่อนซื้อ
- วางแผนรายการ
อาหาร
- ตรวจสอบอาหาร
ที่มีอยู่
- เขียนรายการ
อาหารที่จะซื้อ

การซื้ออาหาร

การเก็บรักษา

การท�ำอาหาร

การบริโภค

การแปรรูปอาหาร

- ซื้อตามรายการ
- จัดเก็บในที่เหมาะ - ท�ำอาหารใน
- ตักอาหารให้พอดี - การถนอมอาหาร
ที่ก�ำหนดไว้
กับชนิดและ
ปริมาณที่เหมาะสม กับที่จะรับประทาน - การแปรรูปอาหาร
- ซื้อให้ขนาดพอดีกับ ประเภทของอาหาร กับคนในครัวเรือน - รับประทานอาหาร
ที่ต้องการบริโภค
- หมั่นตรวจสอบ
- ท�ำอาหารในสิ่งที่มี
ที่ซื้อมาก่อน
ชั้นจัดเก็บและ
อยู่แล้วในตู้เย็น
ตู้เย็น

การรีไซเคิล
ขยะอาหาร
- น�ำไปเลี้ยงสัตว์
- น�ำไปท�ำปุ๋ยหมัก,
น�้ำสกัดชีวภาพ,
ผลิตก๊าซชีวภาพ

วัตถุประสงค์
1. นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในการวางแผนซื้ออาหาร ลดปริมาณขยะจากอาหาร
2. นักเรียนมีความตระหนักในการใช้หลัก 1A 7R สู่การคัดแยกขยะในครัวเรือนและการคัดแยกขยะ
3. นักเรียนมีพฤติกรรมในการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจ�ำวันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

69
รายละเอียดการจัดกิจกรรม
ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
- สนทนา/พูดคุยเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร (บอกชื่ออาหารที่รับประทาน)
ขั้นจัดกิจกรรม
1. ให้แต่ละกลุ่มเลือกอาหารหรือรูปภาพอาหารที่อยากจะรับประทาน (และทุกคนอาจได้รับประทาน)
2. ให้พิจารณารูปภาพอาหารที่เหลือและคิดว่าท�ำไมถึงเหลือ ท�ำอย่างไรจะไม่ให้เหลือ และบอก
ความแตกต่างของอาหารขยะกับขยะอาหาร
3. ให้ดูวิดีโอเกี่ยวกับสถานการณ์ขยะและขยะจากอาหาร
4. อภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับ
- พิ จ ารณาอาหารและช่ ว ยกั น คิ ด ว่ า อาหารที่ เรารั บ ประทานทุ ก ครั้ ง มี อ ะไรที่ เ หลื อ บ้ า ง
		
ท�ำไมจึงเป็นเช่นนั้น
- บอกเหตุผลการเลือกอาหารชนิดนั้น
- ความแตกต่างของอาหารขยะกับขยะอาหาร
- ที่มาของขยะอาหาร
- วิเคราะห์ส่วนประกอบและบรรจุภัณฑ์ของอาหารชนิดนั้นที่เลือก
- ท�ำอย่างไรจึงจะท�ำให้ขยะอาหารน้อยลง
- ขยะอาหารและอาหารขยะมีประโยชน์หรือไม่อย่างไร
- ให้ดู youtube เรื่องอันตรายจากโฟม
- เราใช้ 3Rs ในการจัดการขยะอาหารได้อย่างไร
- ส่วนที่เหลือจากการรับประทานแล้วมาคัดแยกขยะให้ถูกต้อง
- ให้วิเคราะห์การลดปริมาณอาหารขยะในครัวเรือน ตั้งแต่เริ่มจัดหาวัตถุดิบจนถึงการน�ำขยะ
ไปรีไซเคิลในรูปแบบต่าง ๆ
5. ให้น�ำขยะมาทิ้งในถังขยะแต่ละประเภท จับเวลา 1 นาที และช่วยกันพิจารณาในกลุ่มว่าถูกต้อง
หรือไม่ แข่งกันและให้คะแนน
6. เล่นเกม 3Rs สู่การจัดการขยะในครัวเรือน
กติกาการเล่น
1. ใช้เวลาทีมละ 2 นาที สมาชิกในทีมทุกคนต้องได้ทายค�ำถาม ถ้าทีมไหนตอบได้มากที่สุดและ
ถูกต้องมากที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะ
2. กรรมการจับเวลา เตรียมค�ำถามและค�ำตอบ 2 ชุด กรรมการเตรียมเฉลยในแต่ละชุด ให้สมาชิก
ในทีมปรึกษากันได้ แต่ต้องไม่ให้คนขับรถได้ยิน

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
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3. แบ่งผู้เล่นเกมเป็น 2 ทีม กลุ่มละ 5 คน โดยชี้แจงวิธีการเล่น ดังนี้
- ส่งตัวแทนแข่งเป่ายิงฉุบ ฝ่ายชนะจะได้เล่นก่อน โดยคัดเลือก 1 คน เป็นคนขับรถขนขยะ
ส่วนสมาชิกที่เหลือเป็นเจ้าของบ้าน โดยมีข้อแม้ว่าคนขับรถขนขยะจะรับขยะเฉพาะบ้านที่ใช้หลัก 1A 7R
ในการจัดการขยะที่ถูกต้องเท่านั้น
- คนขับรถขนขยะจะต้องถามว่า จัดการขยะแบบไหนดีครับ??? เมื่อมีสมาชิกจะมาทาย
ค�ำถาม สมาชิกเข้าแถวทายค�ำถาม โดยกรรมการมีค�ำถามเป็นบัตรค�ำให้เลือก (ค�ำถามต้องต่างจากกลุ่มที่
จะเล่นต่อไป) แล้วให้สมาชิกตั้งโจทย์เพื่อทายค�ำถาม ให้คนขับรถตอบให้ได้ ถ้าทายแล้วคนขับรถตอบได้
จะได้ 1 คะแนน และจะต้องวิ่งไปต่อหลังเพื่อเตรียมทายค�ำถามต่อไป สมาชิกคนใหม่มาทายค�ำถามใหม่
ถ้าตอบไม่ได้ให้เปลี่ยนคนมาทายใหม่ คนที่ทายแล้วแต่คนขับรถตอบไม่ได้ให้ไปต่อหลังแล้วย้อนไปทายค�ำถาม
ใหม่ พอหมดเวลา กรรมการชูค�ำถามที่คนขับรถตอบได้พร้อมทวนค�ำทาย และสรุปคะแนน
- ฝ่ายแพ้จากเป่ายิงฉุบจะเล่นได้เล่นต่อ โดยด�ำเนินการตามข้อ 2.
- กรรมการสรุปผลและมอบรางวัล พร้อมสรุปบทเรียน 1A 7R สู่การจัดการขยะเพื่อสังคม
คาร์บอนต�่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- สรุปกิจกรรม สรุปบทเรียน 1A 7R และสอดแทรกถึงอายุการย่อยสลายของขยะสู่การ
คัดแยกขยะและการก�ำจัดขยะ 9 วิธี และสนทนาถึงผลกระทบของการจัดการขยะแต่ละวิธี
- น�ำตัวอย่างขวดรีไซเคิล 7 ชนิดมาให้พิจารณาถึงความแตกต่าง มีการน�ำมารีไซเคิลได้กี่ครั้ง
- เราควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่บรรจุขวดชนิดใดที่ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิต
- ให้นักเรียนแข่งขันการคัดแยกขยะแต่ละประเภทในเวลา 5 นาที และเฉลยพร้อมให้คะแนน
- สรุปกิจกรรมโดยการระดมความคิด
สื่อ / แหล่งสืบค้น
- บัตรค�ำ/Youtube
การประเมินผล
1. สังเกตจากการมีส่วนร่วม การท�ำงานกลุ่ม
2. ประเมินจากชิ้นงาน
3. ประเมินจากการน�ำเสนอและการตอบค�ำถาม

กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
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ใบกิจกรรมฐานที่ 1 ฉลาดคิด ฉลาดใช้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ใบกิจกรรมที่ 1.1 ขยะอาหารและอาหารขยะ
น้อง ๆ คิดว่าในขยะกองนี้มีอะไรบ้าง???
และขยะเหล่านี้มาจากไหน???

น้อง ๆ คิดว่าอาหารขยะและขยะอาหาร
มีข้อแตกต่างกันอย่างไร??

ช่วยกันคิดหน่อยค่ะ อาหารขยะจ�ำนวนมาก
ทีน่ �ำมาก�ำจัด ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างไรบ้าง?
ผลกระทบต่ออากาศ

อาหารขยะ คือ
ผลกระทบต่อดิน

ผลกระทบต่อสุขภาพ

ขยะอาหาร คือ

ผลกระทบต่อนํ้า

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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ใบกิจกรรมที่ 1.2 ส่วนประกอบของอาหารและการน�ำอาหารที่เหลือมาใช้ประโยชน์
อาหารขึ้นชื่อของประเทศไทย

ชื่อเมนู

มีอะไรที่เหลือจากการรับประทาน??

ส่วนประกอบของอาหาร

เราน�ำสิ่งที่เหลือไปจัดการอย่างไร??

คุณค่าทางอาหาร

ส่วนประกอบที่เหลือจากการประกอบอาหารหรือจากการซื้ออาหารสำ�เร็จรูป ในรูปแบบขยะอาหาร
ส่วนที่ประกอบ
ที่เหลือจากอาหาร

กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ส่วนที่เหลือเป็น
บรรจุภัณฑ์

คุณค่าทางอาหาร
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ใบกิจกรรมที่ 1.3 รู้จักชนิดของบรรจุภัณฑ์
น้อง ๆ จะเลือกใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนใส่อาหาร? เพราะเหตุใด?
เหตุผล
ชนิดของบรรจุภัณฑ์

เลือก
ซื้อ

อายุ
ของการย่อย
ไม่เลือก
สลาย
ซื้อ

ความคุ้มค่า
ใช้
คุ้มค่า

คุ้ม
ราคา

จ�ำนวน
ครัง้ ทีใ่ ช้

ผลกระทบต่อสุขภาพ

โฟม

โฟมจากธรรมชาติ

กล่องกระดาษ

กล่องพลาสติก

ถุงพลาสติก

ชามไม้หรือกระเบื้อง

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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ใบกิจกรรมที่ 1.4 อันตรายจากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โฟมอันตรายต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง??

โฟมอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง??

กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
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ใบกิจกรรมที่ 1.5 1A กับ 7R และ การคัดแยกขยะเพื่อโลก

เราจะทิ้งขยะอะไรในถังสีใด
ถังสีเขียว

ที่มา : https//www.greenery.org/articles

คิด คิด คิด

7R
 Reduce
 Reuse
 Refuse/Rethink
 Return
 Refill
 Recycle
 Repair

ให้น้องก�ำหนดสถานการณ์
เกี่ยวกับ 7R ด้วยนะคะ

ถังสีเหลือง

1 Avoid / Rethink
7R

ถังสีนํ้าเงิน

1
2
3
4

ถังสีแดง

5
6
7

ทิ้งถังไหนดีนะ????
สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ

76

ใบความรู้ที่ 1 ฉลาดคิด ฉลาดใช้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ใบความรู้ 1.1 กิจกรรมอาหารขยะ (Food Waste)
“ขยะไทย ขยะโลก กว่าครึ่งคืออาหาร แต่ประชากร 1 ใน 8 คนอยู่ในสภาพอดอยาก”

จากปัญหาขยะประเทศไทยที่กลายเป็นวาระแห่งชาติ พบว่าร้อยละ 64 คือขยะอาหารที่ปนเปื้อน
และตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อม ด้านสถานการณ์อาหารของโลกพบว่ามีการสูญเสียและทิ้งขว้างอาหารตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน 1.3 ล้านตันต่อปี โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่สูญเสียผักผลไม้สดประมาณครึ่งหนึ่งไป
ระหว่างทางจากฟาร์มสู่ตลาด ในขณะที่ทุกวันประชากร 1 ใน 8 ของโลกกลายเป็นคนอดอยาก
ในขณะที่ประเทศไทยมีความสามารถในการก�ำจัดขยะไม่ถึงร้อยละ 70 ของขยะที่เกิดขึ้น ท�ำให้
มีขยะมูลฝอยตกค้างจ�ำนวนมาก อีกทั้งการก�ำจัดขยะด้วยวิธีฝังกลบที่ไม่ถูกต้องของประเทศที่มากขึ้น
2,024 แห่ง จากที่มีทั้งหมด 2,490 แห่ง จึงก่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากการปนเปื้อนมลพิษจากขยะ
สู่ดิน แหล่งน�้ำทั้งบนดินและใต้ดิน เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะน�ำโรคและส่งผลต่อภาวะโลกร้อนจาก
ก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากกองมูลฝอย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องขยะจากเดิมที่เน้นการก�ำจัดทิ้งมากที่สุด
มาเป็นเน้นเรื่องการลดสร้างขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยยึดหลัก 3Rs ได้แก่ ลดการใช้ (Reduce) น�ำมาใช้ซ�้ำ
(Reuse) น�ำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) รวมถึงค�ำนึงถึงการใช้ประโยชน์จากขยะ เช่น ผลิตพลังงาน ท�ำปุ๋ยหมัก
โดยท�ำให้เหลือมูลฝอยที่ต้องก�ำจัดทิ้งให้น้อยที่สุด “แก้ปัญหาขยะอาหารด้วยหลัก 3Rs เพื่อให้ขยะกลายเป็น
ศูนย์ (Zero Waste) คือ reduce ขยะอาหารโดยการกินให้หมดจาน สั่งอาหารแต่พอดี reuse ขยะอาหาร
โดยน�ำเศษอาหารที่เหลือเลี้ยงสัตว์ และ recycle โดยคัดแยกขยะอื่น ๆ ออกจากขยะอาหาร แล้วน�ำขยะอาหาร
มาท�ำปุ๋ย น�้ำหมักจุลินทรีย์ แก๊สชีวภาพ พลังงานไฟฟ้า ฯลฯ” (นายสากล ฐินะกูล : 2014)
ด้าน ดร.โรซา โรล (Rosa S. Rolle) ผู้อาวุโสด้านอุตสาหกรรมการเกษตรและวิทยากรหลังการ
เก็บเกี่ยวแห่ง UN FAO (Senior Agro-Industries and Post-Harvest Officer-UNFAO) กล่าวว่า ปัจจุบัน
โลกก�ำลังเผชิญกับวิกฤติขยะอาหาร โดยโลกผลิตอาหารได้เพียงพอส�ำหรับเลี้ยงประชากร 7 พันล้านคน
แต่กลับสูญเสียและทิ้งขว้างอาหารประมาณ 1.3 พันล้านตันทุก ๆ ปี มูลค่ารวม 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ
ในขณะที่ทุก ๆ วันประชากรโลก 1 ใน 8 คน ก�ำลังอดอยากและ 1 ใน 4 ของเด็กอายุต�่ำกว่า 5 ปีมีภาวะ
ขาดสารอาหาร ดังนั้น หากโลกสามารถลดการสูญเสียหรือทิ้งขวางอาหารได้เพียง 1 ใน 4 ของปัจจุบันจะท�ำให้
มีอาหารเพียงพอส�ำหรับผู้หิวโหยอีก 870 ล้านคนทั่วโลก
กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
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ขยะอาหารเกิดในทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ช่วงการเพาะปลูก เก็บเกี่ยว ขนส่ง จนถึง
ร้านค้าและถึงมือผู้บริโภค โดยสร้างผลกระทบทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ เพราะท�ำให้สูญเสีย
อาหาร ขาดความมั่นคงทางอาหาร รวมถึงขยะอาหารยังสร้างก๊าซมีเทนซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก และสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติทั้งดิน น�้ำ และพลังงานที่ใช้เพาะปลูกอาหาร
โดยไม่จ�ำเป็น อีกทั้งยังส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโซ่อาหาร และท�ำให้อาหารราคาสูงขึ้นส�ำหรับผู้บริโภค
ส�ำหรับการทิ้งขว้างอาหารของผู้บริโภค ดร.โรซา กล่าวว่า เกิดจากนิสัยการซื้อที่ไม่เหมาะสม โดย
ประเทศที่ก�ำลังพัฒนาจะซื้ออาหารสดบ่อย เก็บอาหารไว้ที่บ้านไม่มากและให้ความส�ำคัญเรื่องราคา จึงท�ำให้
เหลืออาหารทิ้งจ�ำนวนมากเนื่องจากการเน่าเสียหรือหมดอายุ ในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วมีนิสัยซื้ออาหาร
ไม่บ่อย และเก็บไว้ที่บ้านจ�ำนวนมาก รวมถึงให้ความส�ำคัญเรื่องคุณภาพ นอกจากนี้ การทานอาหารไม่หมดจาน
ก็เป็นสาเหตุส�ำคัญของการทิ้งขวางอาหารเช่นเดียวกัน (https://thaipublica.org)

มลพิษจากอาหารเหลือ
ประเทศไทยซึ่ ง มี ป ริ ม าณขยะมู ล ฝอยเพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ปี มี ร ายงานว่ า ปริ ม าณขยะมู ล ฝอยกว่ า 26.77
ล้านตัน ซึ่งในปริมาณนี้มีขยะอาหารมากถึง 64% เฉพาะในกรุงเทพฯ มีปริมาณขยะมูลฝอย 9,000 ตัน/
วัน ในจ�ำนวนนี้ มีขยะอาหารมากถึง 50% องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ประเมิน
ว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้ อาจมีปริมาณเทียบได้เท่ากับ 3,300 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์/ปี โดยปกติแล้วการก�ำจัดขยะอาหารสามารถท�ำได้หลายวิธี เราสามารถลดการกินทิ้ง
กินขว้าง ด้วยการน�ำไปบริจาคให้ผู้ยากไร้ เอาไปท�ำเป็นอาหารสัตว์ เอาไปหมักเพื่อท�ำเป็นก๊าซหุงต้ม แปรรูป
กลับคืนไปประกอบหน้าดิน อีกวิธีหนึ่งก็คือ การน�ำขยะอาหารไปฝังกลบ เป็นวิธีการก�ำจัดขยะอาหารที่ควร
หลีกเลี่ยงมากที่สุด เพราะจะเป็นการเพิ่มภาวะเรือนกระจกจากการย่อยสลายที่จะคายก๊าซมีเทนออกมาจาก
ขยะอินทรีย์ นอกจากนี้ขยะอาหารยังมีปัญหาเรื่องของกลิ่นรบกวนและเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคมากมาย และ
หากจัดการล้มเหลวก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อแก้ปัญหาขยะอาหาร บางประเทศ
ใช้วิธีส่งอาหารเหล่านี้เข้าเครื่องบด-อบขยะอาหารในการก�ำจัดขยะอาหารแทนการฝังกลบ ช่วยลดปัญหา
เรื่องกลิ่นรบกวน แหล่งเพาะเชื้อโรค และผลลัพธ์ที่ได้ยังสามารถน�ำกลับคืนสู่ธรรมชาติ ใช้ประกอบหน้าดิน
ส�ำหรับเพาะปลูก เป็นการคืนอาหารและออกซิเจนสู่ธรรมชาติตามแนวทางลดการฝังกลบของเสียเป็นศูนย์
(Zero Waste to Landfill) หลักการท�ำงานของเครื่องบด-อบขยะอาหาร คือการบดขยะอาหารด้วย
ก้านใบมีดจนมีขนาดเล็กและท�ำการสกัดแยกน�้ำออก จากนั้นจึงท�ำการอบฆ่าเชื้อ การท�ำงานแต่ละครั้งสามารถ
ย่อยสลายขยะอาหารให้เหลือเพียง 1 ใน 8 ส่วนเท่านั้น
การจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องขยะจากเดิมที่เน้นการ
ก�ำจัดทิ้งมากที่สุด มาเป็นเน้นเรื่องการลดสร้างขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยยึดหลัก 3Rs ได้แก่ ลดการใช้ (Reduce)
น�ำมาใช้ซ�้ำ (Reuse) น�ำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) รวมถึงค�ำนึงถึงการใช้ประโยชน์จากขยะ เช่น ผลิต
พลังงาน ท�ำปุ๋ยหมัก โดยท�ำให้เหลือมูลฝอยที่ต้องก�ำจัดทิ้งให้น้อยที่สุด แต่ก็ยังท�ำได้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น
(https://www.posttoday.com/life/life/464509)
สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
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ขยะอาหาร (Food Waste) “อาหารที่ถูกทิ้ง” ผลกระทบของปัญหาอาหารที่ถูกทิ้ง (Food Waste)
ปริมาณอาหารที่ถูกทิ้งในประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นระหว่างการผลิตและการเก็บเกี่ยวอาหาร
เหมือนอย่างในประเทศก�ำลังพัฒนา แต่เกิดขึ้นจากผู้บริโภคเป็นหลัก (คิดเป็น 40% ของอาหารที่ถูกทิ้งทั้งหมด)
ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างจิตส�ำนึกของคนในประเทศให้ตระหนักรู้ถึงผลกระทบ
เชิงลบอันเกิดจากอาหารที่ถูกทิ้งจึงเป็นเรื่องที่ส�ำคัญ

ผลกระทบอันเกิดจากอาหารที่ถูกทิ้ง
ผลกระทบจากอาหารที่ถูกทิ้งที่ส�ำคัญ 2 ประการได้แก่ ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
1. ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ: อาหารที่ถูกทิ้งในปริมาณมากแสดงให้เห็นถึงการลงทุนที่ไร้ประโยชน์
ในเชิงเศรษฐกิจ เพราะแทนที่อาหารที่ถูกผลิตจะส่งผลท�ำให้มนุษย์มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน กลับถูกทิ้ง
อย่างไร้ประโยชน์ ทั้งนี้หากทุกคนสามารถลดปริมาณอาหารที่ถูกทิ้ง และบริโภคอาหารในอัตราส่วนเท่าเดิม
นอกจากจะสามารถลดรายจ่ายค่าอาหารในครัวเรือนแล้ว ยังส่งผลท�ำให้ปริมาณอาหารในท้องตลาดมีสัดส่วน
ที่เพิ่มมากขึ้น และท�ำให้ราคาสินค้ามีแนวโน้มลดลงตามไปด้วย
2. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การก�ำจัดอาหารที่ถูกทิ้งส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมหลายประการ
เพราะอาหารทีถ่ กู ทิง้ ส่วนใหญ่จะถูกท�ำลายด้วยการฝังกลบซึง่ ส่งผลให้เกิดก๊าซมีเทน (methane) ก๊าซเรือนกระจก
ที่ส่งผลให้เกิดสภาวะเรือนกระจกที่รุนแรงยิ่งกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 25 เท่า เป็นต้น ทั้งนี้ นอกจากอาหาร
ที่ถูกทิ้งจะส่งผลเสียต่อชั้นบรรยากาศของโลกแล้ว การก�ำจัดอาหารเหล่านี้ยังท�ำให้เกิดการสูญเสียทรัพยากร
อาทิ ทรัพยากรน�้ำ พื้นที่การเพาะปลูก และแรงงาน เป็นต้น

แนวคิดเกี่ยวกับการลดขยะอาหารในครัวเรือนแบบครบวงจร

การวางแผนก่อนซื้อ
- วางแผนรายการ
อาหาร
- ตรวจสอบอาหาร
ที่มีอยู่
- เขียนรายการ
อาหารทีจะซื้อ

การซื้ออาหาร

การเก็บรักษา

การท�ำอาหาร

การบริโภค

การแปรรูปอาหาร

- ซื้อตามรายการ
- จัดเก็บในที่เหมาะ - ท�ำอาหารใน
- ตักอาหารให้พอดี - การถนอมอาหาร
ที่ก�ำหนดไว้
กับชนิดและ
ปริมาณที่เหมาะสม กับที่จะรับประทาน - การแปรรูปอาหาร
- ซื้อให้ขนาดพอดีกับ ประเภทของอาหาร กับคนในครัวเรือน - รับประทานอาหาร
ที่ต้องการบริโภค
- หมั่นตรวจสอบ
- ท�ำอาหารในสิ่งที่มี
ที่ซื้อมาก่อน
ชั้นจัดเก็บและ
อยู่แล้วในตู้เย็น
ตู้เย็น

การรีไซเคิล
ขยะอาหาร
- น�ำไปเลี้ยงสัตว์
- น�ำไปท�ำปุ๋ยหมัก,
น�้ำสกัด ชีวภาพ,
ผลิตก๊าซชีวภาพ

ที่มา : ภัทรานิษฐ์ ศรีจันทราพันธุ์, 2559

กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
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ดังนั้น หลักการลดขยะตามหลัก 3Rs หรือ 1A 7R จึงมีความส�ำคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
สร้างจิตส�ำนึกให้เกิดขึ้น จึงควรมารู้จัก 3Rs หรือ 1A 7R และการคัดแยกขยะ ดังนี้

การจัดการขยะด้วยหลัก 7R
กระบวนการ 7R เป็ น การต่ อ ยอดหลั ก การจั ด การขยะแบบ
4R ซึ่ ง เสนอวิ ธี ก ารที่ เ ป็ น รู ป ธรรมในการจั ด การขยะทั้ ง ในระดั บ
ครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรม โดยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างจิตสำ�นึก
ประกอบด้วย
1. Reduce* (ลดการใช้ ) เป็ น การลดใช้ ท รั พ ยากรให้ เ หลื อ เท่ า ที่
จำ�เป็น หรือนำ�มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
ลดการบริโภคเพื่อให้เกิดขยะหรือของเสียน้อยลง
2. Reuse* (ใช้ซํ้า) เป็นการนำ�ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่สามารถใช้ซํ้าได้
มาใช้ก่อนนำ�ไป Recycle
3. Recycle* (นำ � กลั บ มาใช้ ใ หม่ ) เป็ น การนำ � วั ส ดุ ที่ ห มดสภาพ
แล้ว หรือที่ใช้แล้วมาแปรสภาพด้วยกระบวนการต่าง ๆ ทางอุตสาหกรรมเพื่อนำ�
กลับมาใช้ หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
4. Repair* (ซ่อมแซม) เป็นการซ่อมแซมเพื่อยืดอายุการใช้งาน
ของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
5. Reject* (ปฏิ เ สธ) ปฏิ เ สธการใช้ ท รั พ ยากรแบบครั้ ง เดี ย วทิ้ ง
หรืออาหารนำ�เข้าจากแดนไกล
6. Return* (ตอบแทน) เช่น การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
คืนแก่โลก
7. Rethink* (คิ ดใหม่ ) เปลี่ ย นความคิ ด เรื่ อ งการใช้ ท รั พ ยากร
ธรรมชาติอย่างถูกต้องเหมาะสม

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
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เหตุใดจึงต้องมีการรีไซเคิลพลาสติก?
เหตุ ผ ลหลั ก ก็ คื อ สามารถช่ ว ยลดปริ ม าณขยะที่ เ กิ ด จากการใช้ ง านของพลาสติ ก ลงได้ โดยการน� ำ มาผ่ า น
กระบวนการรี ไซเคิ ล หมุน เวียนกลับ มาใช้ใหม่ แต่ไ ม่ใช่ว่ า พลาสติ ก ทุ ก ประเภทจะสามารถน� ำ มารี ไซเคิ ล ได้ ห มด เพราะ
ยั ง มี พ ลาสติ ก ประเภทเทอร์ โ มเซตที่ ไ ม่ ส ามารถน� ำ มาหลอมและขึ้ น รู ป ใหม่ ไ ด้ เพื่ อ ความสะดวกในการคั ด แยกพลาสติ ก
รี ไซเคิ ล จึ ง ได้ มี ก ารระบุ สั ญ ลั ก ษณ์ ตั ว เลขประเภทพลาสติ ก ที่ ส ามารถน� ำ มารี ไซเคิ ล ได้ สั ญ ลั ก ษณ์ ดั ง กล่ า วถู ก ก� ำ หนด
โดยสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติก (The Society of the Plastics Industry ; SPI) ดังนี้
1. โพลิ เ อทิ ลี น เทเรฟทาเลต (Polyethylene Terephthalate ; PET ; PETE) ใช้ ท� ำ ขวดบรรจุ นํ้ า ดื่ ม
ขวดบรรจุของดอง ขวดแยม ขวดนํ้ามันพืช ถาดอาหารส�ำหรับเตาอบ และเครื่องส�ำอาง สามารถน�ำมารีไซเคิลเป็นเส้นใย
ส�ำหรับท�ำเสื้อกันหนาว พรม ใยสังเคราะห์ส�ำหรับยัดหมอน ถุงหูหิ้ว กระเป๋า ขวด
2. โพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (High Density polyethylene ; HDPE) ใช้ท�ำขวดนม นํ้า ผลไม้
โยเกิ ร ์ ต บรรจุ ภั ณ ฑ์ ส� ำ หรั บ นํ้ า ยาท� ำ ความสะอาด แชมพู ส ระผม แป้ ง เด็ ก และถุ ง หู หิ้ ว สามารถน� ำ มารี ไซเคิ ล เป็ น
ขวดใส่นํ้ายาซักผ้า ขวดนํ้ามันเครื่อง ท่อ ลังพลาสติก ไม้เทียมเพื่อใช้ท�ำรั้วหรือม้านั่งในสวน
3. โพลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl Chloride ; PVC) ใช้ท�ำท่อนํ้าประปา สายยางใส แผ่นฟิล์มส�ำหรับห่ออาหาร
ม่านในห้องอาบนํ้า แผ่นกระเบื้องยาง แผ่นพลาสติกปูโต๊ะ ขวดใส่แชมพูสระผม ประตู หน้าต่าง วงกบ และหนังเทียม
สามารถน� ำ มารี ไซเคิ ล เป็ น ท่ อ นํ้ า ประปาหรื อ รางนํ้ า ส� ำ หรั บ การเกษตร กรวยจราจร เฟอร์ นิ เจอร์ ม้ า นั่ ง พลาสติ ก
ตลับเทป เคเบิล แผ่นไม้เทียม
4. โพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นตํ่า (Low Density polyethylene ; LDPE) ใช้ท�ำฟิล์มห่ออาหารและ
ห่อของ ถุงใส่ขนมปัง ถุงเย็นส�ำหรับบรรจุอาหาร สามารถน�ำมารีไซเคิลเป็นถุงด�ำส�ำหรับใส่ขยะ ถุงหูหิ้ว ถังขยะ กระเบื้อง
ปูพื้น เฟอร์นิเจอร์ แท่งไม้เทียม
5. โพลิ โ พรพิ ลี น (Polypropylene ; PP) ใช้ ท� ำ ภาชนะบรรจุ อ าหาร เช่ น กล่ อ ง ชาม จาน ถั ง ตะกร้ า
กระบอกใส่นํ้าแช่เย็น ขวดซอส แก้วโยเกิร์ต ขวดบรรจุยา สามารถน�ำมารีไซเคิลเป็นกล่องแบตเตอรี่ในรถยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์
เช่น กันชนและกรวยส�ำหรับนํ้ามัน ไฟท้าย ไม้กวาดพลาสติก แปรง เป็นต้น
6. โพลิสไตรีน (Polystyrene ; PS) ใช้ท�ำภาชนะบรรจุของใช้ เช่น เทปเพลง ส�ำลี หรือของแห้ง เช่น หมูแผ่น
หมูหยอง และคุกกี้ นอกจากนั้นยังน�ำมาท�ำโฟมใส่อาหารซึ่งจะเบามาก สามารถน�ำมารีไซเคิลเป็นไม้แขวนเสื้อ กล่องวิดีโอ
ไม้บรรทัด กระเปาะเทอร์โมมิเตอร์ แผงสวิตช์ไฟ ฉนวนความร้อน ถาดใส่ไข่ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ
7. พลาสติกชนิดอืน่ ทีไ่ ม่ใช่พลาสติกทัง้ 6 กลุม่ ข้างต้น หรือเป็นผลิตภัณฑ์ทที่ ำ� จากพลาสติกหลายชนิดผสมกัน
ที่มา : National Metal and Materials Technology Center (MTEC)
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ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
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รู้จักวิธีการจัดการขยะในแต่ละประเภท
ปัจจุบันประเทศไทยมีสถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอย 9 แบบ ดังนี้

1. การฝังกลบเชิงวิศวกรรม (Engineer Landfill)
2. การฝั ง กลบอย่ า งถู ก หลั ก สุ ข าภิ บ าล (Sanitary
Landfill)
3. การฝังกลบแบบเทกองควบคุม (Control Dump)
4. เตาเผาที่มีระบบก�ำจัดมลพิษทางอากาศ

5.
6.
7.
8.
9.

การแปรรูปเพื่อผลิตพลังงาน (WTE)
การหมักท�ำปุ๋ย (Compost)
การก�ำจัดขยะมูลฝอยแบบเชิงกล-ชีวภาพ (MBT)
การเทกอง (Open Dump)
การเผากลางแจ้ง (Open Dump)

ที่มา : (https://thaipublica.org/)
สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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ฐานที่ 2 : เส้นทางชีวิตของผลิตภัณฑ์สู่ตะกร้าเขียว
รายละเอียดการจัดกิจกรรมของฐาน
ความคิดรวบยอด

การตระหนักถึงความส�ำคัญในการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจ�ำวันที่ก่อให้เกิดการสูญเสีย
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
มนุษย์คือผู้ท่ีท�ำให้เกิดขยะเป็นปริมาณมากในแต่ละวัน ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คือขยะจากซากบรรจุภัณฑ์และซากขยะจากอิเล็กโทรนิกส์ ดังนั้นการให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความ
ตระหนักในเรื่อง LCA และ 3Rs จะท�ำให้เกิดพฤติกรรมในการเลือกผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การให้ความรู้เรื่องฉลากสีเขียว หรือ Eco - label ฉลากที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก่อนการตัดสินใจในการ
เลือกซื้อ ก็มีส่วนในการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เนื้อหา

1. การเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจ�ำวัน อุปกรณ์ วัสดุส�ำนักงาน และสินค้าที่ใช้ใน
ชีวิตประจ�ำวัน
2. หลักการบริหารจัดการขยะ โดยใช้วิธี 3Rs สู่การลดก๊าซที่มีส่วนในการท�ำให้เกิดภาวะเรือนกระจก
3. หลักการวิเคราะห์และประเมินวัฏจักรชีวิต LCA (Life Cycle Assessment) น�ำไปสู่การวางแผน
และตัดสินใจในการซื้อและผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดพฤติกรรมการใช้ให้น้อยลง
ส่งผลให้ปริมาณขยะลดน้อยลง

วัตถุประสงค์

1. นักเรียนสามารถวิเคราะห์และประเมินวัฏจักรชีวิต LCA (Life Cycle Assessment) น�ำไปสู่
การวางแผนและตัดสินใจในการซื้อและผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดพฤติกรรมการใช้
ให้น้อยลง ส่งผลให้ปริมาณขยะลดน้อยลง
2. นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจ�ำวันที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
3. นั ก เรี ย นมี ค วามตระหนั ก ในการเลื อ กซื้ อ เลื อ กใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นชี วิ ต ประจ� ำ วั น ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม
4. นักเรียนมีพฤติกรรมในการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจ�ำวันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
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รายละเอียดการจัดกิจกรรม
ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน

1. สนทนา/พูดคุยเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เครื่องเขียน สินค้าที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน

ขั้นจัดกิจกรรม

2. ให้เลือกสินค้ากลุ่มละ 2 ชนิด มีคุณสมบัติการใช้งานที่เหมือนกัน แต่บรรจุภัณฑ์หรือคุณสมบัติ
และสถานะต่างกันที่ชอบ เช่น ยางลบ กับ ปากกาลบค�ำผิด
3. อธิบายขั้นตอนของกระบวนการ LCA
4. แต่ละกลุ่มวิเคราะห์ขั้นตอน LCA กว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์ จนกระทั่งก�ำจัดและกลับน�ำมา
เป็นวัตถุดิบใหม่ เพื่อน�ำมาวิเคราะห์วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LCA) ในกระดาษปรู๊ฟ (วิทยากร
ประจ�ำกลุ่มเป็นพี่เลี้ยง)
5. ทุกกลุ่มเสนอผลการวิเคราะห์วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ กลุ่มละประมาณ 2-3 นาที
6. สรุป LCA กับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ท�ำใบงานที่ 2.1
7. วิทยากรจัดเตรียมตะกร้าใส่ของใช้ในชีวิตประจ�ำวันให้กลุ่มละ 1 ตะกร้า (มีสินค้าหลากหลาย
ทั้งมีฉลากสีเขียวและไม่มีฉลาก)
8. วิเคราะห์ในตะกร้ามีอะไร ท�ำไมถึงเลือกซื้อ และคิดว่าการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เลือกอย่างไร หรือสิ่งที่จะเลือกลงในตะกร้าเขียวต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้าง
9. สรุปด้วยรูปภาพในตะกร้าเขียว ใบงานที่ 2.3
10. ให้สมาชิกในกลุ่มเลือกซื้อสินค้าในตะกร้าพร้อมเหตุผลและบันทึกลงในใบกิจกรรม ของนักเรียน
ในคู่มือนักเรียนและน�ำเสนอต่อกลุ่มใหญ่
11. วิทยากรสรุปและเติมเต็มด้วย Power Point ฉลากผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
12. ให้ท�ำใบงาน 2.4

สื่อและอุปกรณ์

1. ใบกิจกรรมที่ 1 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
2. ชุดวัสดุอุปกรณ์ ในการท�ำกิจกรรมวงจรชีวิต (ลูกศร บัตรค�ำ กระบวนการผลิต จ�ำหน่าย ก�ำจัด
ขายปลีก ขายส่ง ขนส่ง และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ปากกาสีต่าง ๆ
3. Power Point ฉลากผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. บทกลอน ป.ปลาหายาก “ป ปลานั้นหายาก ต้องล�ำบากออกเรือไป ขนส่งจากแดนไกล
ใช้น�้ำแข็งเปลืองน�้ำมัน แช่เย็นก็เสียไฟ หุงต้มไซร้แก๊สทั้งนั้น พลังงานต้องหมดกัน โอ้ลูกหลาน
จ�ำจงดี”

การประเมินผล

1. สังเกตจากการมีส่วนร่วม การท�ำงานกลุ่ม
2. ประเมินจากชิ้นงาน
3. ประเมินจากการน�ำเสนอและการตอบค�ำถาม
สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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ใบกิจกรรมฐานที่ 2 เส้นทางชีวิตของผลิตภัณฑ์สู่ตะกร้าเขียว
ใบกิจกรรมที่ 2.1 Life Cycle Assessment : LCA
Life Cycle Assessment : LCA คือ

ขั้นตอนในการวิเคราะห์ LCA มี

ขั้นตอน ได้แก่

¾ÅÑ§§Ò¹
(Energy)
¡ÒÃ¼ÅÔµ¨Ò¡âÃ§§Ò¹
(Feedstocks)
¡ÒÃ¢¹Ê‹§
(Transport)

¼Å¼ÅÔµ
ÊÔ¹¤ŒÒÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
(Product manufacture)

·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔ
(Natural resources)

¼Å¼ÅÔµ¨Ò¡ÇÑµ¶Ø´Ôº
(Material production)

ÊÔè§¡ÃÐµØŒ¹·Õè·ÓãËŒà¡Ô´¼Å¡ÃÐ·ºµ‹ÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
(Stressors)
CO , NO , SO
2

X

¡ÒÃ·ÓÁÒãªŒà¾×èÍ¡ÅÑºà»š¹
¼ÅÔµÀÑ³±ÍÕ¡¤ÃÑé§
(Refurbish Upgrade)

¢ÂÐ¨Ò¡¼ÅÔµÀÑ³±
(Product disposal)

X

½Ø†¹/¡Ò« (Particulates)
¢ÂÐ¨Ò¡ÊÒÃà¤ÁÕ (Toxic waste)

ท�ำไมเราต้องวิเคราะห์ LCA??? และน�ำหลักการคิดของ LCA ไปใช้อย่างไร?

กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

¼ÅÔµÀÑ³±ÊÙ‹¤ÃÑÇàÃ×Í¹
¨ÓË¹‹ÒÂ/ãªŒ
(Product use)

Source: Cambridge, UK
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ใบกิจกรรมที่ 2.2 การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ LCA ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
CO2

CO2
CO2

CO2

CO2

วัตถุดิบ

End ของ
ผลิตภัณฑ
End ของ
ผลิตภัณฑ
CO2

CO2

วัCO
ตถุด2ิบ

CO2

กระบวนการผลิตCO2
กระบวนการผลิต

การจัดการ
ขยะบรรจุภัณฑ
การจัดการ
ขยะบรรจุภัณฑ

ขายปลีก
ขายปลี
ขายสงก

สูทองตลาด
CO
สูทองตลาด
CO

ขายสง

สูบานเรือน
สูบานเรือน

บริโภค
CO2 บริโภค

CO2

CO2

CO2

CO2

CO2

วัตถุดิบ
วัตCO
ถุดิบ2

CO2

CO2

End ของ
ผลิ
ณฑ
Endตภัของ
ผลิตภัณฑ

CO2

CO2
กระบวนการผลิตCO2

กระบวนการผลิต

การจัดการ
CO2 ขยะบรรจุ
ภัณฑ
การจั
ดการ
CO2 ขยะบรรจุ
ภัณฑ

สูทองตลาด
สูทองตลาด

ขายปลีก
ขายปลีก
ขายสง
CO2 ขายสง

CO2

CO2
CO2

บริโภค
บริโภค

สูบานเรือน
สูบานเรือน

CO2
CO2

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
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ใบกิจกรรมที่ 2.3 ตะกร้าเขียวและการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ถ้าน้อง ๆ จะเลือกซื้อของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ตะกร้าเขียว) จะต้องเลือกอย่างไรบ้าง
ในตะกร้าเขียวน่าจะมีลักษณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง?
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีความส�ำคัญกับสิ่งแวดล้อมอย่างไร?

น้อง ๆ รู้จักฉลากเขียวไหม? ฉลากเขียวคืออะไร?

น้อง ๆ รู้จักฉลากเขียวอะไรบ้าง? และน�ำไปใช้ได้อย่างไร?

ให้น้อง ๆ เติมชื่อสัญลักษณ์และชนิดการใช้งานของสัญลักษณ์แต่ละประเภทของฉลากเขียวด้านล่าง

กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
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ใบกิจกรรมที่ 2.4 การเลือกซื้อเครื่องเขียนและอุปกรณ์ส�ำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
น้อง ๆ ช่วยเลือกอุปกรณ์เครือ่ งเขียนและสังเกต พร้อมวาดรูปสัญลักษณ์ทพี่ บและอธิบายความหมายของสัญลักษณ์
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ที่เลือก

สัญลักษณ์ที่พบ

ความหมาย

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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ใบความรู้ที่ 2 : เส้นทางชีวิตของผลิตภัณฑ์สู่ตะกร้าเขียว
ใบความรู้ 2.1 กิจกรรมการประเมินวัฏจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA)
การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์เป็นการประเมินเชิงปริมาณของการใช้ทรัพยากร มลพิษ
ที่เกิดขึ้นและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการผลิตสินค้าและบริการ
การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ : LCA หมายถึง วัฏจักรชีวิตหรือวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์
โดยค�ำนึงถึงขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การใช้ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการน�ำไปก�ำจัดขยะ LCA
ท�ำให้เราเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมของมนุษย์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพราะการผลิต
ขั้นตอนต่าง ๆ กว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์ เราต้องสูญเสียทรัพยากร พลังงาน และน�้ำในกระบวนการผลิตและ
การขนส่งอย่างมากมาย รวมทั้งยังเกิดก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงาน มลพิษทางอากาศ น�้ำเสีย และขยะ
ทั้งในกระบวนการผลิตและการใช้งาน ซึ่งล้วนเป็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น

5 ขัน้ ตอนของ LCA : วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ 1 ชิน้
1. วัตถุดิบ
1.1 ขั้นหาวัตถุดิบ
1.2 ขั้นเตรียมวัตถุดิบ
2. กระบวนการผลิต/บรรจุภัณฑ์
3. การขนส่งในรูปแบบต่าง ๆ
4. การจ�ำหน่าย หรือการใช้ผลิตภัณฑ์
4.1 ขายปลีก
4.2 ขายส่ง
5. ขยะและของเสียและการจัดการขยะ
5.1 การก�ำจัดรูปแบบต่าง ๆ ฝังกลบ
เผา ฯลฯ
5.2 การน�ำกลับไปใช้ใหม่
5.3 การน�ำไปใช้ซ�้ำ

กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ทั้ง 5 ขั้นตอน มีการใช้
พลั ง งานและในการใช้ พ ลั ง งานแต่ ล ะขั้ น ตอนมี ก าร
ปล่ อ ยคาร์ บ อนและก๊ า ซอื่ น ๆ ที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด มลพิ ษ
ตั้ งแต่ ก ารผลิ ต การขนส่ ง การจ� ำ หน่ ายสู ่ ค รั ว เรื อ น
และการน�ำไปสู่การบริโภคและส่วนที่เหลือจากการ
บริโภคคือขยะ และขยะเหล่านี้จะถูกน�ำไปสู่การก�ำจัด
ซึ่งทุกขั้นตอนจะมีส่วนในการท�ำให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม
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ใบความรู้ 2.2 กิจกรรมการประเมินวัฏจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA)
มนุษย์ทุกคนล้วนมีส่วนร่วมในฐานะผู้ก่อปัญหา
ภาวะโลกร้อนผ่านการใช้ทรัพยากรและพลังงานรูปแบบ
ต่าง ๆ เพื่อด�ำเนินกิจวัตรประจ�ำวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ทางเลือกหนึ่งเพื่อชดเชยสิ่งที่คุณท�ำ คือ การเลือกซื้อสินค้า
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อย
หรือสินค้าที่มี “ฉลากคาร์บอน”
สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมายถึง สินค้า
ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ
การผลิต การขนส่ง การใช้งาน และการจัดการหลังหมดอายุการใช้งานน้อยกว่าเมื่อเทียบกับสินค้าอื่นที่
ท�ำหน้าที่อย่างเดียวกัน
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมายถึง ธุรกิจบริการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากขั้นตอน
การจัดหาวัตถุดิบ การใช้ทรัพยากรและพลังงานในช่วงการให้บริการและการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากการ
ให้บริการน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการให้บริการอื่นที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน

ฉลากสิ่งแวดล้อม (ECO LABEL)
“ฉลากสิ่งแวดล้อม” เป็นกลไกการสื่อสารและบ่งบอกความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ให้
ผู้บริโภครับทราบ เป็นฉลากที่มอบให้แก่ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ที่
ท�ำหน้าที่อย่างเดียวกัน เป็นข้อมูลที่ท�ำให้ผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้นเน้นคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม และสามารถ
เลือกซื้อสินค้าและบริการที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการบริโภคทรัพยากรของตน ในขณะที่
ผู้ผลิตก็จะได้รับผลประโยชน์ในแง่ก�ำไรจากการลดต้นทุนที่เกิดจากการลดทรัพยากร พลังงาน และของเสีย
ในการผลิตสินค้าหรือให้บริการ โดยฉลากสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ
ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 1 (ISO14024) เป็นฉลากที่บ่งบอกความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
จะมอบให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อก�ำหนด
โดยองค์กรอิสระที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Third party)
โดยจะพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมแบบใช้วิธีพิจารณา
แบบตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Consideration)
ในประเทศไทยมีการออกฉลากประเภทที่ 1 ซึ่งรู้จักกันดี
ในนาม “ฉลากเขียว” ซึ่งปัจจุบันมีการออกข้อก�ำหนด
ผลิตภัณฑ์กว่า 39 ชนิด
สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 2 (ISO14021)
เป็ น ฉลากที่ ผู ้ ผ ลิ ต ผู ้ จั ด จ� ำ หน่ า ย หรื อ ผู ้ ส ่ ง ออก
จะเป็นผู้ บ่งบอกความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ
แสดงค่าทางสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ตนเอง (Self declared Environmental Claims) ซึ่งอาจจะแสดง
ในรูปของข้อความ หรือสัญลักษณ์ รูปภาพ เช่น การใช้
พลังงานอย่างประหยัด การน�ำกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น
โดยฉลากนี้จะไม่มีองค์กรกลางในการดูแล แต่ทางผู้ผลิตจะต้องสามารถหาหลักฐานมาแสดงเมื่อมีคนสอบถาม
ดังนั้น ฉลากประเภทนี้ผู้ผลิตสามารถท�ำการศึกษาหรือประเมินผลได้ด้วยตนเอง
ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 3 ( ISO14025) เป็นฉลากที่บ่งบอกถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการแสดงข้อมูลสิ่งแวดล้อมโดยรวม (Environmental information) โดยการใช้เครื่องมือ
การประเมินผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวิตของสิ่งแวดล้อม (Life Cycle Assessment) เข้ามาประเมินตาม
มาตรฐาน ISO 14040 โดยฉลากนี้จะมีหน่วยงานอิสระหรือองค์กรกลางในการท�ำหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลก่อนที่จะประกาศลงกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ต่อไป

ฉลากคาร์บอน (Carbon Footprint) คืออะไร
ฉลากที่แสดงระดับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศต่อหน่วยผลิตภัณฑ์โดยวิธีการ
ประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA) ถูกน�ำมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อประเมิน
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการโดยแสดงผลอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (CO2 equivalent) ก่อนน�ำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการออกฉลากคาร์บอนต่อไป
ฉลากคาร์บอนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
		
ฉลากแบบที่ 1 ซึ่งพิจารณาการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
ทั้งวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Cradle to Grave) ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง
การผลิต การบรรจุหีบห่อ การใช้งานจนกระทั่งการก�ำจัดของเสียที่เกิดขึ้น ซึ่งการ
ด�ำเนินงานจะใช้เวลาค่อนข้างมากเนื่องจากมีกระบวนการประเมินซับซ้อน
		
ฉลากแบบที่ 2 ซึ่ ง พิ จ ารณาการประเมิ น การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก
โดยพิจารณาเฉพาะก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต (Production
stages) เท่านั้น (Gate to gate) ซึ่งวิธีนี้จะใช้เวลาในการด�ำเนินงานน้อยกว่า
แบบแรกโดยในช่วงแรกของโครงการจะมุ่งเน้นการออกฉลากคาร์บอนแบบที่ 2
เพื่อให้การด�ำเนินการออกฉลากกระท�ำได้รวดเร็วเพื่อรองรับกระแสของผู้บริโภค
กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
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ในการมีส่วนร่วมเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน ส่วนการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบ
ทั้งวงจรชีวิตเพื่อการออกฉลากคาร์บอนแบบที่ 1 จะถูกด�ำเนินการในล�ำดับถัดไป เราทุกคนล้วนมีส่วนร่วม
ในฐานะผู ้ ก ่ อ ปั ญ หาภาวะโลกร้ อ นผ่ า นการใช้ ท รั พ ยากรและพลั ง งานรู ป แบบต่ า ง ๆ เพื่ อ ด� ำ เนิ น กิ จ วั ต ร
ประจ� ำ วั น อย่ า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ ทางเลื อ กหนึ่ ง เพื่ อ ชดเชยสิ่ ง ที่ คุ ณ ท� ำ คื อ การเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อย หรือสินค้าที่มี “ฉลากคาร์บอน”
		
ฉลากแบบที่ 3 CoolMode หรือคูลโหมด เป็นฉลากที่มอบให้กับ
เสื้อผ้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษในการซับเหงื่อและระบายความร้อน
ได้ดี ท�ำให้สวมใส่สบาย ไม่ร้อนอบอ้าว สามารถสวมใส่ในอาคารหรือห้องที่มี
อุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ 25 องศาเซลเซียสได้โดยไม่รู้สึกอึดอัด เนื่องจาก
วัสดุที่ใช้ในการตัดเย็บเป็นผ้าที่มีการพัฒนาให้มีคุณสมบัติพิเศษในการซับเหงื่อจากผิวหนังและระเหยออก จึง
ช่วยเพิ่มความสบายและความเย็นในขณะสวมใส่ เสื้อผ้า CoolMode จึงช่วยรองรับการเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่ต้องการมีส่วนช่วยลดการใช้กระแสไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
		
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตัวช่วยส�ำคัญที่ขาดไม่ได้ในการเลือก
เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เพราะฉลากจะบอกข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องใช้
ไฟฟ้าแต่ละชนิด ทั้งระดับการใช้ไฟฟ้า ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน
ค่าใช้จ่ายต่อปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า
ที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและมีประสิทธิภาพดี ซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับฉลาก
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 คือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพ
การประหยัดพลังที่ได้มาตรฐานตามที่กฟผ.และกระทรวงพลังงานก�ำหนด
โดยฉลากประหยัดไฟจะมีระดับความประหยัดตั้งแต่เบอร์ 1 ถึงเบอร์ 5
ซึ่งคือระดับที่ประหยัดไฟมากที่สุด
Water Footprint วอเตอร์ฟุตพริ้นท์เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการวัดปริมาณการใช้น�้ำในการผลิตสินค้า
และบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันขององค์การระหว่างประเทศที่ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของวิกฤติน�้ำที่เกิดขึ้น อาทิ UNESCO IFC WWF และ WBCSD เป็นต้น โดยได้ร่วมกันจัดตั้งเครือข่ายวอเตอร์
ฟุตพริ้นท์ท�ำการศึกษา Footprint ในสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่แต่ละประเทศผลิตและขยายไปในระดับโลก
โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.waterfootprint.org วอเตอร์ฟุตพริ้นท์เป็น
ค่าชี้วัดการใช้น�้ำของผู้บริโภคหรือผู้ผลิตไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ดังนั้น วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของสินค้า
หรือบริการ จึงเป็นปริมาณน�้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยค�ำนวณ
ปริมาณน�้ำจากผลรวมของทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่ของการผลิตสินค้าและบริการนั้น ปริมาณน�้ำที่ใช้สามารถ
สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
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วัดได้จากปริมาณน�้ำที่ใช้ไปและ/หรือปริมาณน�้ำเสียที่ปล่อยออกมา ท�ำให้วอเตอร์ฟุตพริ้นท์เป็นเครื่องชี้วัด
ที่ชัดเจน เพราะไม่ได้แสดงให้เห็นถึงปริมาณน�้ำที่ใช้และปริมาณน�้ำเสียที่ปล่อยออกมาเท่านั้น หากแต่แสดง
ให้เห็นถึงสถานที่และระยะเวลาที่เกิดการใช้น�้ำ วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ทั้งหมดสามารถแยกออกเป็น 3 ส่วน คือ
(1) วอเตอร์ฟุตพริ้นท์สีน�้ำเงิน - Blue Water Footprint (2) วอเตอร์ฟุตพริ้นท์สีเขียว - Green Water
Footprint และ (3) วอเตอร์ฟุตพริ้นท์สีเทา - Gray Water Footprint แต่ละส่วนมีที่มาแตกต่างกันออกไป ดังนี้
1. วอเตอร์ฟุตพริ้นท์สีน�้ำเงิน (Blue Water Footprint) คือ ปริมาณน�้ำจากแหล่งน�้ำธรรมชาติ
ทั้งแหล่งน�้ำผิวดิน เช่น น�้ำในแม่น�้ำ ทะเลสาบ รวมทั้งน�้ำในอ่างเก็บน�้ำต่าง ๆ และแหล่งน�้ำใต้ดิน
อันได้แก่ น�้ำบาดาล ที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
2. วอเตอร์ฟุตพริ้นท์สีเขียว (Green WaterFootprint) หมายถึง ปริมาณน�้ำที่อยู่ในรูปของความชื้น
ในดินที่ถูกใช้ไปในการผลิตสินค้าและบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตพืชผลทางการเกษตร
การท�ำไม้ และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
3. วอเตอร์ ฟุ ต พริ้ น ท์ สี เ ทา (Gray Water Footprint) หมายถึ ง ปริ ม าณน�้ ำ เสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
กระบวนการผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งค�ำนวณจากปริมาณน�้ำที่ใช้ในการบ�ำบัดน�้ำเสียให้เป็นน�้ำดี
ตามค่ามาตรฐาน

ใบความรู้ 2.3 อุปกรณ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์ส�ำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
รู้จัก...สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
หัวใจส�ำคัญอีกอย่างหนึ่งของสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็คือ ความพยายามในการน�ำของเหลือใช้
จากการผลิต หรือของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต เพื่อน�ำมาแปรกลับไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตใหม่
อีกครั้ง ช่วยท�ำให้ของเสียเป็นศูนย์หรือเหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ เป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดได้คุ้มค่ามากที่สุด
บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คือ บริการต่าง ๆ ที่อ�ำนวยความสะดวกในชีวิตประจ�ำวัน เช่น
โรงแรม โรงพยาบาล ร้านอาหาร สถานีบริการน�้ำมันเชื้อเพลิง ร้านซักแห้ง ร้านซักรีด ฯลฯ เน้นด�ำเนินธุรกิจ
อย่างใส่ใจต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การเลือกอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ประหยัดน�้ำ มีการจัดการ
คั ด แยกขยะที่ ยั ง สามารถน� ำ กลั บ มาใช้ ใ หม่ ไ ด้ ช่ ว ยสนั บ สนุ น และประหยั ด การใช้ ท รั พ ยากร ขยะจ� ำ พวก

กองเสริมสร้างทัศนคติ
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เศษอาหาร หรือขยะที่สามารถย่อยสลายได้ สามารถน�ำไปท�ำเป็นปุ๋ยชีวภาพ ใช้รดน�้ำต้นไม้และบ�ำรุงดิน
หมุนเวียนอาหารกลับคืนสู่ธรรมชาติ สถานบริการสีเขียวต่าง ๆ เหล่านี้ยังเน้นให้ความส�ำคัญกับการก�ำหนด
พื้ น ที่ ใ นการทิ้ ง ขยะอั น ตรายอย่ า งชั ด เจนและปลอดภั ย รวมทั้ ง รณรงค์ สื่ อ สารให้ บุ ค ลากรในหน่ ว ยงาน
เห็นคุณค่าความส�ำคัญ และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่

เลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนหรือแตกต่างจากสินค้าทั่วไปอย่างไร
การให้ความส�ำคัญกับผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม
สินค้าที่ผลิตในระบบอุตสาหกรรมทั่วไปมักไม่เน้นถึงความส�ำคัญของผลกระทบที่เกิดจากการ
ผลิตที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในขณะคัดเลือกวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต การบรรจุและหีบห่อ การจัดจ�ำหน่าย
การขนส่ง หรือการก�ำจัดซากผลิตภัณฑ์ เมื่อมีการปล่อยของเสียที่เหลือจากการผลิตลงสู่แหล่งน�้ำหรืออากาศ
จึงเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม
ต่างจากสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะเริ่มต้นให้ความส�ำคัญกับการใช้เทคโนโลยีสะอาด
ในกระบวนการผลิตตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบอย่างมีคุณภาพ สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือไม่ก็เลือกใช้
วัตถุดิบที่ผลิตมาจากกระบวนการแปรรูป เช่น กระดาษส�ำหรับท�ำหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ พลาสติกที่ผลิตมาจาก
เม็ดพลาสติกแปรรูป เป็นต้น นอกจากนี้ยังให้ความส�ำคัญกับการใช้พลังงานน�้ำและไฟฟ้าในทุกขั้นตอนการผลิต
จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์เป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ พร้อมส่งไปบรรจุหีบห่อและจัดจ�ำหน่ายยังผู้บริโภคต่อไป
การผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี้ จึงใช้พลังงานในการผลิตน้อยกว่าเมื่อเทียบกับสินค้าทั่วไป
ราคา
แม้ราคาของสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะมีราคาสูงกว่าสินค้าทั่วไปตามท้องตลาดอยู่บ้าง
แต่เมื่อเทียบปัจจัยด้านต่าง ๆ เช่น คุณภาพสินค้าและต้นทุนในการรักษาสิ่งแวดล้อม จัดได้ว่าสินค้าสีเขียว
คุ้มค่าส�ำหรับผู้บริโภคมากกว่า ในอนาคตผู้บริโภคช่วยกันเลือกสนับสนุนสินค้าและบริการสีเขียวมากขึ้น ก็ย่อม
จะท�ำให้ราคาจ�ำหน่ายถูกลง
การรับคืนซากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน
สินค้าตามท้องถนนตลาดทั่วไปไม่มีการรับคืนซากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หลังจากหมดอายุการ
ใช้งานแล้ว กลายเป็นภาระของผู้บริโภคที่ต้องหาสถานที่ทิ้ง หรือก�ำจัดสินค้าที่หมดสภาพนั้น หลายบ้านมัก
ทิ้งขยะจ�ำพวกแบตเตอรี่ โทรศัพท์มือถือ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ ปะปนกับขยะทั่วไป อาจท�ำให้เกิดการรั่วซึมใน
แหล่งน�้ำหรือดิน หรือเกิดการระเบิดเมื่อถูกเผาไหม้
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ขณะที่สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเน้นให้ความส�ำคัญกับภาระการรับซากคืนหรือผลิตภัณฑ์
ที่หมดอายุ เช่น แบตเตอรี่ที่ไม่ใช้แล้ว หน้าจอคอมพิวเตอร์ ตู้เย็น แบตเตอรี่มือถือ ฯลฯ เพื่อน�ำไปแปรสภาพ
ในกระบวนการผลิตต่อไป เป็นการแบ่งเบาภาระผู้บริโภคและบรรเทาปัญหาขยะพิษล้นเมืองไปด้วยในเวลา
เดียวกัน
สังเกตได้อย่างไรว่าสินค้าหรือบริการใดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สินค้าหรือบริการทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมจะต้องได้รบั การตรวจสอบประเมินผลกระทบทีเ่ กิดจาก
กระบวนการผลิตตลอดทั้งวัฏจักรผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดจากผู้ช�ำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์หรือ
ข้อก�ำหนดของสินค้าผลิตภัณฑ์หรือบริการแต่ละประเภท จึงจะได้รับ “ฉลาก” หรือ “ตราสัญลักษณ์” ซึ่งแสดง
ว่าสินค้าหรือบริการนั้น ๆ จัดอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สีเขียว เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ผลิตสามารถสื่อสารกับ
ผู้บริโภคได้ว่ากว่าที่จะได้มาซึ่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ต้องค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นทาง
จนถึงปลายทาง ช่วยให้ผู้บริโภคอุ่นใจได้ว่าได้เลือกซื้อเลือกใช้สินค้าที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยที่สุด หากเปรียบเทียบกับสินค้าตามท้องตลาดในประเภทเดียวกัน
- หากเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคสามารถสังเกตสัญลักษณ์บนกล่อง
หีบห่อบรรจุภัณฑ์หรือบนตัวสินค้านั้น ๆ ได้แก่
1. สัญลักษณ์ฉลากเขียว
2. สัญลักษณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
3. สัญลักษณ์ผลิตมาจากวัสดุแปรใช้ใหม่
4. สัญลักษณ์ที่ผลิตมาจากป่าที่ปลูก
5. สัญลักษณ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์คุณภาพ
- หากเป็นสินค้าจ�ำพวกอาหารทั้งสดและแห้ง ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นสินค้าที่ผลิตมา
จากกระบวนการผลิตปลอดสารเคมีหรือไม่ โดยสังเกตสัญลักษณ์ ได้แก่ สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
- หากเป็นบริการต่าง ๆ เช่น โรงแรม โรงพยาบาล ร้านซักแห้ง หรือ สถานีบริการน�้ำมัน ฯลฯ ผู้บริโภค
เพียงมองหาสัญลักษณ์การรับรอง ได้แก่ สัญลักษณ์รูปใบไม้เขียว ส�ำหรับบริการโรงแรม ทุกครั้งที่ต้องการ
ซื้อของหรือใช้บริการต่าง ๆ เตือนตนเองให้เป็นนิสัย หมั่นมองหาตราสัญลักษณ์ทั้งหลายที่กล่าวมาข้างต้น
ก็จะท�ำให้ผู้บริโภคทราบได้ว่าสินค้าหรือบริการใดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อจะได้เลือกใช้ตามความต้องการ
และมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย
ที่มา : http://bangkokgreencity.bangkok.go.th

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในส�ำนักงานมีมากมาย ปัญหาหนึ่งที่เป็นสาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดภาวะโลกร้อนก็คือ
การใช้พลังงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ท�ำให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณสูง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการ
ใช้ไฟฟ้าส�ำหรับระบบปรับอากาศ แสงสว่าง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการใช้วัสดุอุปกรณ์ ส�ำนักงาน
อย่างฟุ่มเฟือย
กองเสริมสร้างทัศนคติ
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การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ส�ำนักงาน (Green Procurement) ควรค�ำนึงถึงคุณสมบัติ

- ที่ประหยัดไฟฟ้าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สีเขียวจะต้องพิจารณาวงจรชีวิต
ผลิตภัณฑ์ เริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการก�ำจัด รวมถึงการใช้วัตถุดิบ พลังงาน บรรจุภัณฑ์ การขนส่ง
และอายุการใช้งาน ควรเลือกวัสดุหรืออุปกรณ์ท่ีได้รับฉลากทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว ฉลากประหยัด
ไฟฟ้าเบอร์ 5 Energy star ต้องมีการติดตั้งระบบจัดการกระแสไฟ (Energy management option)
- ควรท� ำ จากวั ส ดุ รี ไซเคิ ล (Recycled materials) และเมื่ อ หมดอายุ ก ารใช้ ง านสามารถน� ำ ไป
รีไซเคิลได้ (Recyclable materials)
- ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตหรือผู้จ�ำหน่ายมีโครงการน�ำซากกลับ (Take back) หรือมีการทิ้งของ
เสียที่มีการรับรอง (Accredited disposal)
- ไม่ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารพิษหรือสารอันตราย (Toxic or hazardous
materials)
- ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์น้อยและขนาดเล็กเพื่อประหยัดค่าขนส่ง และลดปริมาณขยะ
บรรจุภัณฑ์ (Packaging) ท�ำจากวัสดุรีไซเคิล หรือสามารถน�ำไปรีไซเคิลได้เพื่อลดปริมาณขยะ
- ควรรวมหลักเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เข้าไปในคุณลักษณะของวัสดุหรืออุปกรณ์ที่จะจัดซื้อ

อุปกรณ์

ลักษณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ควรเลือกซื้อแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ (Laptop computer) หรือ โน้ตบุ๊ค
คอมพิวเตอร์ (Notebook computer) เพราะจะใช้พลังงานและวัสดุอย่างมี
ประสิทธิภาพมากกว่าคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Desktop computer)
- คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Desktop computer) ควรเป็นแบบจอแบน เพราะ
ประหยัดพลังงานและเนื้อที่มากกว่า เลือกขนาดของจอให้เหมาะกับงาน เช่น
จอคอมพิวเตอร์ 15 นิ้ว ประหยัดพลังงานกว่าจอ 17 นิ้ว
- มี ร ะบบที่ ส ามารถลดการสู ญ เสี ย ของไฟฟ้ า จากสายไฟสู ่ ตั ว เครื่ อ ง มี ก าร
ออกแบบฮาร์ ด แวร์ ที่ กิ น ไฟน้ อ ยร่ ว มกั บ การใช้ ซ อฟท์ แวร์ ที่ มี โ หมดพั ก หรื อ
หยุดงาน (Stand-by or Sleep mode)
- ลดการใช้สารพิษ เช่น อาร์ซีนิก ปรอท พีวีซี ในผลิตภัณฑ์ เช่น การใช้หลอดไฟ
ที่ปลอดสารปรอท กระจกที่ปลอดสารหนู อายุการใช้งานที่ยาวนานก็จะสามารถ
ลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- แบตเตอรี่เป็นส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คที่มีอายุการใช้งานสั้น
แต่ในปัจจุบันก็มีบริษัทคอมพิวเตอร์บางแห่งที่ผลิตแบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งาน
ที่ยาวขึ้น มีโครงการรับคืนแบตเตอรี่หรือซากเครื่องคอมพิวเตอร์

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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ลักษณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- มีระบบที่ถ่ายเอกสารได้ทั้งด้านหน้า-ด้านหลัง
- มีปุ่มประหยัดพลังงาน สามารถใช้กระดาษรีไซเคิลได้ ควรใช้แม่แบบรับภาพ
(Drum) เป็นแบบที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- สามารถใช้กับตลับหมึกและตลับโทนเนอร์แบบเติมได้ (Refilled ink /
Toner cartridge)
- เลือกเครื่องถ่ายเอกสารที่ไม่ใช้สาร CFC, HCFC ในกระบวนการผลิตตัวเครื่อง
แผ่นวงจรพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
- สามารถใช้กบั หมึกพิมพ์ทเี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมได้ บรรจุภณ
ั ฑ์สำ� หรับตัวเครือ่ ง
และตลับหมึกต้องไม่ใช้พลาสติกโพลิเมอร์ที่มีฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบ
- เครื่องโทรสารจะท�ำงานในช่วงเวลาสั้น ๆ เฉพาะตอนส่งและรับข้อความ
เท่านั้น จึงควรเลือกซื้อเครื่องที่มีโหมดประหยัดพลังงานหรือโหมดพัก
- ควรเลือกเครื่องที่ใช้กระดาษธรรมดา ถ้าต้องการเครื่องโทรสารชนิดเลเซอร์
(Laser) หรือชนิดแอลอีดี (LED)
- ควรเลื อ กเครื่ อ งที่ มี ก ารรั บ ประกั น ว่ า สามารถใช้ กั บ กระดาษที่ ใช้ แ ล้ ว ได้
ถ้าไม่มีควรเลือกเครื่องโทรสารชนิดพ่นหมึก (Inkjet)
- ควรเลือกเครื่องที่มี Option การใช้หมึกแบบประหยัดให้เลือก
- ควรเลือกเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก (Inkjet Printer)
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ใช้ก�ำลังไฟฟ้าขณะรอท�ำงานสูงสุด คือ 60-70 วัตต์
รองลงมาคือ เครื่องพิมพ์ชนิดเข็ม (Dot matrix) ใช้ก�ำลังไฟฟ้าขณะรอท�ำงาน
7-15 วัตต์ และเครื่องพิมพ์ชนิดพ่นหมึก ใช้ก�ำลังไฟฟ้าขณะรอท�ำงาน 3-5 วัตต์
- ควรเลือกเครื่องที่มีการใช้หมึกแบบประหยัดส�ำหรับเอกสารร่าง
- เลือกใช้แฟ้มเอกสารและอุปกรณ์เครื่องเขียนที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล
- เลือกใช้ปากกาชนิดที่เติมหมึกได้หรือเป็นชนิดที่สามารถเปลี่ยนไส้ได้ หมึกที่ใช้
ต้องใช้ตัวท�ำละลายที่เป็นแอลกอฮอล์ (Alcohol base) หรือน�้ำ (Water base)
- เลือกใช้อุปกรณ์ที่ไม่ใช้สารก่อมะเร็งและสารเคมีอื่น ๆ ที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ได้แก่ พลวง (Antimony) สารหนู (Arsenic) แบเรียม (Barium)
แคดเมียม (Cadmium) ปรอท (Mercury) เซเลเนียม (Selenium) ตะกั่ว
(Lead) เฮกซะวาเลนด์ โครเมียม (Hexavalent Chromium) อะโรมาติก
(Aromatic) และตัวท�ำละลายจ�ำพวกสารละลายฮาโลเจน (Halogenous
Solvents) รวมทั้งตัวท�ำละลายที่เป็นสารประกอบอินทรีย์ระเหย (Volatile
Organic Compounds) ช่วยลดปริมาณการใช้สารเคมีและลดปริมาณขยะ
อันตราย
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ลักษณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เลือกใช้กระดาษช�ำระที่ท�ำจากกระดาษรีไซเคิล ไม่มีโลหะหนักจ�ำพวกตะกั่ว
ปรอท แคดเมียม โครเมียม เป็นส่วนประกอบในกระบวนการผลิต และไม่ใช้สาร
ฟอกขาวที่มีคลอรีน (Chlorine) หรือฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบในกระบวนการ
ฟอกเยื่อ เพื่อลดปริมาณการใช้สารเคมี และลดปริมาณขยะอันตราย
- การซื้อกาแฟ ชา และเครื่องดื่มอื่น ๆ ควรเลือกที่มีบรรจุภัณฑ์น้อยชิ้น และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดการใช้น�้ำตาล ครีมเทียมที่บรรจุซองเพื่อลด
ปริมาณการใช้กระดาษและพลาสติกส�ำหรับบรรจุภัณฑ์

- ผลิตภัณฑ์กระดาษ ประเทศไทยมีการใช้กระดาษประมาณ 34 กิโลกรัมต่อคน
ต่อปีหรือ 2 ล้านตันต่อปีและมีอัตราการใช้เพิ่มขึ้นปีละ 15% กระบวนการผลิต
กระดาษ 1 ตัน จะต้องใช้ต้นไม้ 17 ต้น กระแสไฟฟ้า 1,000 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง
น�้ำมันเตา 300 ลิตร น�้ำสะอาด 100 ตัน และคลอรีน 5 กิโลกรัม
- ใช้กระดาษทั้งสองหน้า การส่งเอกสารภายในส�ำนักงานให้ใช้การส่งเอกสาร
ต่อ ๆ กัน แทนการส�ำเนาเอกสารหลาย ๆ ชุด เพื่อประหยัดกระดาษ หลีกเลี่ยง
การใช้กระดาษปะหน้าโทรสารชนิดเต็มแผ่น และหันมาใช้กระดาษขนาดเล็ก
ที่สามารถตัดพับบนโทรสารได้ง่าย
- ใช้การส่งข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ผ่านระบบคอมพิว เตอร์ โดยโมเด็ ม หรื อ
แผ่นดิสก์หรืออีเมลแทนการส่งโดยเอกสารจะช่วยลดขั้นตอนการท�ำงาน
- การลดขอบกระดาษด้านซ้ายลง จาก 3.175 ซม. หรือ 1.25 นิ้ว เป็น 2.54
ซม. หรือ 1 นิ้ว และขอบขวาจาก 3.175 ซม. มาเป็น 1.27 ซม. หรือ 0.5 นิ้ว
สามารถเพิ่มข้อมูลมากถึง 27%
ที่มา : http://www.rs.mahidol.ac.th/rs_green/images/knowledge/Green_Office.pdf
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ฐานที่ 3 : Go Green For Life
รายละเอียดการจัดกิจกรรมของฐาน

ความคิดรวบยอด
ถ่านไบโอชาร์ คือ ถ่านที่ผลิตจากชีวมวลโดยวิธีการที่แยกสลายด้วยความร้อน ใช้ปรับปรุงความ
อุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนและยังเป็นกระบวนการผลิตที่ช่วยลดโลกร้อนจากภาวะเรือนกระจก
เนื้อหา
- หลักการสาธิตการท�ำ Biomass สู่ถ่าน Biochar และการท�ำปุ๋ยชนิดต่าง ๆ
- ประโยชน์ของถ่าน Biochar และปุ๋ยชนิดต่าง ๆ
- ลดปริมาณขยะและน�ำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบ Recycle อย่างไร
- เชื่อมโยงกับการลดคาร์บอนและโลกร้อน
วัตถุประสงค์
1. นักเรียนสามารถบอกชนิดของปุ๋ยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้
2. นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการท�ำปุ๋ยจากถ่านไบโอชาร์
3. นักเรียนสามารถท�ำปุ๋ยจากถ่านไบโอชาร์ได้
4. นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
รายละเอียดการจัดกิจกรรม
ขั้นน�ำ
1. วิทยากรรับฐานด้วยกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อม
2. วิทยากรแนะน�ำฐานและชี้แจงวัตถุประสงค์ของฐาน
3. แบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม
ขั้นสอน
1. วิทยากรถามนักเรียนว่าเคยเห็นปุ๋ยชีวภาพที่น�ำมาบ�ำรุงพืชหรือไม่ ถ้าเคยเห็นและท�ำมาจาก
อะไร (อาจให้แต่ละกลุ่มยกตัวอย่างปุ๋ยชีวภาพมากลุ่มละ 1 ชนิด แล้วบอกว่าปุ๋ยชีวภาพนั้นท�ำมาจากอะไร)
2. วิทยากรน�ำเสนอตัวอย่างปุ๋ยชีวภาพ (ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก น�้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยจาก
ถ่านไบโอชาร์ ปุ๋ยจากไส้เดือน) เชื่อมโยงถึงปุ๋ยที่มีคุณภาพสูงและช่วยในการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ
และรักษาสิ่งแวดล้อม
		 - ลดใช้พลังงาน (ใช้แก๊สน้อยลงเพราะช่วยเพิ่มการใช้พลังงานทดแทน)
		 - การจัดการขยะ (น�ำมาท�ำปุ๋ย โดยการ Recycle)
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- การรักษาสิ่งแวดล้อม (มีควันน้อย ดูดคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศ ช่วยท�ำให้พืช
เจริญเติบโตได้เร็ว ช่วยเพิ่มออกซิเจนในอากาศ)
3. ให้นักเรียนดูตัวอย่างการเผาไหม้สมบูรณ์ การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ แล้วเปรียบเทียบถึงการเกิด
ลักษณะการน�ำไปใช้ โทษและประโยชน์
4. นักเรียนชมการสาธิตการเผาไหม้ที่สมบูรณ์
5. นักเรียนปฏิบัติการท�ำถ่านไบโอชาร์
ขั้นสรุป
นักเรียนตอบค�ำถามเพื่อ RCA ดังนี้
1. นักเรียนได้รู้อะไรบ้าง จากการฝึกปฏิบัติการท�ำปุ๋ยจากถ่าน Biomass (R = Reflect)
2. ที่บ้านหรือที่โรงเรียนของนักเรียน มีการท�ำปุ๋ยหมักจากถ่าน Biomass หรือไม่และมีวิธีการ
ท�ำอย่างไร (C = Connect)
3. จากความรู ้ / ประสบการณ์ ที่ ไ ด้ รั บ นั ก เรี ย นจะน� ำ ไปใช้ ที่ บ ้ า น โรงเรี ย นและชุ ม ชน
อย่างไรบ้าง (A = Apply)
สื่อ-อุปกรณ์
1. อุปกรณ์ท�ำปุ๋ย Biomass สู่ Biochar 4 ชุด (ของวิทยากร 1 ชุด และผู้เข้าอบรม 3 ชุด)
- เตาเผา 4 ชุด
- ใบไม้แห้ง
- เศษไม้
- เศษกระดูก
- ไฟแช็ค/ไม้ขีด
2. ตัวอย่างปุ๋ยชนิดต่าง ๆ เช่น น�้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวมวล ฯลฯ
3. ใบความรู้ เรื่อง Biomass สู่ Biochar
4. ใบกิจกรรม เรื่อง Biomass สู่ Biochar
การประเมินผล
1. ตรวจใบกิจกรรม เรื่อง การท�ำปุ๋ยจากถ่านไบโอชาร์
2. สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม
3. สังเกตพฤติกรรมการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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ใบกิจกรรมที่ 3.2 เรียนรู้กระบวนการ Biomass สู่ Biochar

วิธีการท�ำ
Biomass สู่ Biochar
วัสดุ-อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

หลักการท�ำงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ขั้นตอนการท�ำถ่านไบโอชาร์
1.

ลักษณะการเผาไหม้สมบูรณ์และการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์
การเผาไหม้สมบูรณ์

2.
3.
4.

การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์

5.
6.
7.

กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
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ใบกิจกรรมฐานที่ 3 Go Green for Life
ใบกิจกรรมที่ 3.1 Biomass สู่ Biochar
ได้เรียนรู้อะไรจากถ่านไบโอชาร์???

ความมหัศจรรย์ของถ่านไบโอชาร์คืออะไร???

น้อง ๆ จะน�ำความรู้/ประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างไร???

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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ใบกิจกรรมที่ 3.3 ประโยชน์ที่ได้จากถ่าน Biochar กับ 3Rs

ลดการปล่อยก๊าซมีเทนในดิน
ลดคาร์บอนไดออกไซด์
มากกว่าการผลิต
ลดการปล่อยไนตรัสออกไซด์ในดิน

ประโยชน์กับบรรยากาศ
ดูดซับคาร์บอน

ลดกลิ่น

ประโยชน์กับดิน

ปรับปรุงดินให้ดีขึ้น

ลดการสูญเสียธาตุอาหารในดิน
เพิ่มคาร์บอนในดิน

การท�ำปุ๋ย Biochar น�ำมาใช้ตามหลัก 3Rs ในชีวิตประจ�ำวันอย่างไรบ้าง?
Reduce
Reuse
Recycle

กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ปรับปรุงดินให้เหมาะกับ
การเพาะปลูก
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ใบกิจกรรมที่ 3.4 น�ำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบปุ๋ยชนิดต่าง ๆ
น้อง ๆ รู้จักปุ๋ยกี่ชนิด มีอะไรบ้าง?
		
1.

ปุ๋ยนํ้า/นํ้าหมัก

วัสดุ/อุปกรณ์

วิธีการท�ำ

หลักการ

		
2.

ปุ๋ยแห้ง
วัสดุ/อุปกรณ์

วิธีการท�ำ

หลักการ

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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ใบความรู้ที่ 2 Biomass สู่ Biochar
ถ่านไบโอชาร์ คือ ถ่านที่ผลิตจากชีวมวล
โดยวิธีการที่แยกสลายด้วยความร้อน

มารู้จักถ่านไบโอชาร์กันเถอะ

ชีวมวล Biomass

ส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิต
- กิ่งไม้และใบไม้แห้ง
- ต้นไม้
- ผลไม้
- เขาและกระดูกสัตว์
ฯลฯ

เศษวัสดุเหลือทิ้ง
จากภาคเกษตร

- ตอซังและฟางข้าว
- ซังและต้นข้าวโพด
- เหง้ามันส�ำปะหลัง
ฯลฯ

กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

มูลสัตว์
- มูลไก่
- มูลเป็ด
- มูลโค
- มูลกระบือ
ฯลฯ
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วิธีการทำ� Biomass สู่ Biochar

วัสดุ-อุปกรณ์
1. เศษกิ่งไม้แห้ง ใบไม้แห้ง ฟางแห้ง ซังข้าวโพด
2. กระดูกสัตว์
3. มูลวัว
4. วัสดุเชื้อเพลิง

5. เตาเผาถ่านไบโอชาร์
6. ไม้ขีดไฟ
7. นํ้าหมักชีวภาพ

ขั้นตอนการท�ำถ่านไบโอชาร์
1. น�ำวัสดุ เช่น กิ่งไม้แห้ง ใบไม้แห้ง ฟางแห้ง กระดูกสัตว์ ใส่ในเตาเผารอบนอกให้เต็ม
แล้วปิดฝา
2. น�ำวัสดุเชื้อเพลิง (กระดาษ เศษไม้เล็ก ๆ) ใส่ลงในไส้ใน (ท่อเล็กตรงกลางเตา) จนเต็ม
3. จุดไฟลงในวัสดุเชื้อเพลิง โดยจุดด้านบน
4. ใช้เวลาเผา 40 นาที แล้วเติมวัสดุเชื้อเพลิงลงในไส้ในอีก จนครบ 40 นาที แล้วท�ำซํ้า
อีก 1 ครั้ง
5. รอให้ถ่านเย็นแล้วเปิดฝาออก
6. น�ำนํ้าหมักชีวภาพราดไปที่ถ่านจนชุ่ม แล้วน�ำมาผสมกับมูลสัตว์ในอัตราส่วนที่เท่ากัน
จากนั้นทุบให้ละเอียดจะได้ปุ๋ยไบโอชาร์
7. น�ำปุ๋ยไปใช้ในอัตราส่วน ดิน : ปุ๋ยไบโอชาร์ (3 : 1)

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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ใบความรู้ที่ 3.2 ความรู้เรื่องขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ
การท� ำ ปุ ๋ ย ไว้ ใช้ เ องโดยที่ ไ ม่ พึ่ ง พาสารเคมี ท� ำ ให้ เรามั่ น ใจได้ ว ่ า ปุ ๋ ย ที่ เราใส่ บ� ำ รุ ง พื ช ผั ก ที่ เราปลู ก
จะปลอดภัยแน่นอน ซึ่งการท�ำปุ๋ยนี้นอกจากจะได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ปลอดภัยแล้วเรายังสามารถน�ำมาใช้เป็นกิจกรรม
ยามว่างร่วมกันภายในครอบครัวหรือในชุมชนได้อีกด้วย การท�ำปุ๋ยโดยมีหลักการคือ เลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช
และให้พืชเลี้ยงเรา
วิธีการท�ำปุ๋ยน�้ำ
ส่วนผสม
1. ผลไม้ หรือ ผัก 3 ส่วน
2. กากน�้ำตาล หรือ น�้ำตาลทรายแดง 1 ส่วน
3. หัวเชื้อจุลินทรีย์ 1 ส่วน
4. น�้ำสะอาด 10 ส่วน

วิธีท�ำ
1. ใส่ผลไม้ลงในภาชนะทึบแสงมีฝาปิด
2. ละลายน�้ำและกากน�้ำตาลหรือน�้ำตาลทรายแดงให้เข้ากัน
และเติมลงในภาชนะใส่ผลไม้ที่เตรียมไว้คลุกเคล้าให้เข้ากัน
3. เติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ คนให้ทั่ว
4. ปิดฝาให้สนิท เก็บให้มิดชิดในที่ร่ม
5. ทิ้งไว้ 3 เดือน และเปิดใช้งาน
*สัดส่วนการใช้
1/500 : ส�ำหรับไม้ที่มีใบบาง
1/200 : ส�ำหรับไม้ที่มีใบหนา หรือไม้ผล
1/200 : ปรับปรุงบ�ำรุงดิน
1/100 : ไล่แมลงวัน
1/10 + เกลือ : ฆ่าหญ้า
แบบเข้มข้น : ราดชักโครกหรือพื้นห้องน�้ำ
เพื่อดับกลิ่น และย่อยสลายสิ่งปฏิกูล
ที่มา : http://www.greenpeace.org/seasia/th/campaigns/eco-farming-for-our-food/eco-fertilizer/
กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
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การท� ำ ปุ ๋ ย ไว้ ใช้ เ องโดยที่ ไ ม่ พึ่ ง พาสารเคมี ท� ำ ให้ เรามั่ น ใจได้ ว ่ า ปุ ๋ ย ที่ เราใส่ บ� ำ รุ ง พื ช ผั ก ที่ เราปลู ก
จะปลอดภัยแน่นอน ซึ่งการท�ำปุ๋ยนี้นอกจากจะได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ปลอดภัยแล้วเรายังสามารถน�ำมาใช้เป็น
กิจกรรมยามว่างร่วมกันภายในครอบครัวหรือในชุมชนได้อีกด้วย การท�ำปุ๋ยโดยมีหลักการคือ เลี้ยงดินให้ดิน
เลี้ยงพืช และให้พืชเลี้ยงเรา
วิธีการท�ำปุ๋ยแห้ง
ส่วนผสม
1. อินทรีย์วัตถุ เช่น ใบไม้ หญ้า ฟาง 4 ส่วน
2. มูลสัตว์หรือปุ๋ยคอก 1 ส่วน
3. ร�ำ (ถ้ามี)
4. น�้ำสะอาด + ปุ๋ยน�้ำ

วิธีท�ำ
1. คลุกเคล้าอินทรีย์วัตถุกับมูลสัตว์หรือปุ๋ยคอก
2. โรยร�ำ (ถ้ามี) และปุ๋ยน�้ำผสมน�้ำ (1/200)
คลุกเคล้าให้เข้ากัน แค่พอชื้น ๆ ไม่ต้องแฉะ
3. ปิดคลุมทิ้งไว้ 3 สัปดาห์
4. กลับกองปุ๋ย ท�ำ 3 ครั้ง
5. น�ำเข้าพักไว้ในที่ร่ม เพื่อคลายความร้อน

วิธีการท�ำปุ๋ยแห้ง (สูตรแม่โจ้)
ส่วนผสม
1. อินทรีย์วัตถุ เช่น ใบไม้ หญ้า ฟาง 4 ส่วน
2. มูลสัตว์หรือปุ๋ยคอก 1 ส่วน 3. ร�ำ (ถ้ามี)
4. น�้ำสะอาด + ปุ๋ยน�้ำ

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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ฐานที่ 4 น�้ำใช้ น�้ำทิ้ง เพื่ออนาคต
รายละเอียดการจัดกิจกรรมของฐาน
เนื้อหา

น�้ำเป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นในการด�ำรงชีวิต แต่ผู้ใช้น�้ำส่วนใหญ่มักมีพฤติกรรมการใช้น�้ำ
ฟุ่มเฟือย ดังนั้นเราจึงควรใช้น�้ำในการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ�ำวันอย่างรู้คุณค่า สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการประหยัดน�้ำอย่างง่ายได้ ตลอดจนเลือกใช้เทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดน�้ำและการจัดการน�้ำใช้ก่อนทิ้ง
ที่ส�ำคัญต้องมีจิตส�ำนึกในการใช้น�้ำจนท�ำให้เกิดพฤติกรรมในการใช้น�้ำอย่างประหยัดและมีความยั่งยืน
1. สาเหตุของการประหยัดน�้ำและการใช้น�้ำให้คุ้มค่า
2. วิธีการใช้น�้ำอย่างประหยัด
3. แหล่งที่มาของน�้ำประปาหรือแหล่งน�้ำธรรมชาติ
4. การบ�ำบัดน�้ำเสียธรรมชาติและเทคนิค
5. เรียนรู้การดักไขมันและใช้ประโยชน์ของน�้ำเสียมาใช้ใหม่
6. สาธิตและสามารถประยุกต์ประกอบถังดักไขมัน
วัตถุประสงค์
- ให้ความรู้ ความเข้าใจ และให้เกิดความตระหนักถึงการใช้น�้ำอย่างประหยัด
- 3Rs กับการประหยัดน�้ำ
- รู้ขั้นตอนของการบ�ำบัดน�้ำหลากหลายวิธีและสามารถประยุกต์ใช้ในบริบทของโรงเรียนและชุมชน
รายละเอียดการจัดกิจกรรม
ขั้นน�ำ
1. วิทยากรทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับที่มาของแหล่งน�้ำ/น�้ำฝน/น�้ำประปา
2. วิทยากรน�ำสนทนาและให้นักเรียนวิเคราะห์การน�้ำใช้/น�้ำทิ้ง
3. อภิปรายร่วมกันในประเด็น “น�้ำที่ใช้แล้วไปไหน?”
ขั้นสอน
1. วิ ท ยากรให้ นั ก เรี ย นเลื อ กผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระหยั ด น�้ ำ ก๊ อ กน�้ ำ ฝั ก บั ว โถสุ ข ภั ณ ฑ์ แบบใด
ประหยัดน�้ำที่สุด
2. นักเรียนวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่เลือกและน�ำเสนอเหตุผล
3. วิ ท ยากรน� ำ อภิ ป รายผลกระทบของน�้ ำ ทิ้ ง ให้ นั ก เรี ย นช่ ว ยกั น น� ำ เสนอวิ ธี ก ารท� ำ น�้ ำ ดี
เป็นน�้ำเสีย และการท�ำน�้ำเสียเป็นน�้ำดี
4. วิทยากรน�ำอภิปรายวิธีการบ�ำบัดน�้ำเสียแบบต่าง ๆ และให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ ประกอบ
ถังดักไขมันอย่างง่ายจากอุปกรณ์ที่ก�ำหนดให้ พร้อมน�ำเสนอผลงาน
กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
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5. วิทยากรตรวจสอบความถูกต้องในการท�ำถังดักไขมันของนักเรียนและเพิ่มเติมหลักการท�ำ
ถังดักไขมันให้แก่นกั เรียน
ขั้นสรุป
นักเรียนตอบค�ำถามเพื่อ RCA ดังนี้
1. นักเรียนได้รู้อะไรบ้าง จากการฝึกปฏิบัติการท�ำถังดักไขมันอย่างง่าย (Reflect)
2. ที่ บ ้ า นหรื อ ที่ โรงเรี ย นของนั ก เรี ย นมี ก ารท� ำ ถั ง ดั ก ไขมั น หรื อ ไม่ แ ละมี วิ ธี ก ารท� ำ อย่ า งไร
(Connect)
3. จากความรู้/ประสบการณ์ที่ได้รับ นักเรียนจะน�ำไปใช้ที่บ้าน โรงเรียนและชุมชนอย่างไรบ้าง
(Apply)
สื่อ-อุปกรณ์
1. รูปภาพแหล่งน�้ำต่าง ๆ
2. รูปภาพการบ�ำบัดน�้ำเสียแบบต่าง ๆ
3. รูปภาพผลิตภัณฑ์ประหยัดน�้ำ
4. ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง ทั้งแบบธรรมดาและแบบประหยัด ได้แก่ ก๊อกน�้ำ ฝักบัว
5. อุปกรณ์ประกอบถังดักไขมัน (แยกส่วนส�ำหรับกิจกรรมประกอบ)
6. Model ถังดักไขมัน
7. ใบความรู้เรื่อง น�้ำทิ้ง น�้ำใช้ การบ�ำบัดน�้ำเสีย
8. ใบกิจกรรมเรื่อง น�้ำทิ้ง น�้ำใช้ การบ�ำบัดน�้ำเสีย
การประเมินผล
1. ตรวจใบกิจกรรมเรื่อง น�้ำทิ้ง น�้ำใช้ การบ�ำบัดน�้ำเสีย
2. สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมประกอบถังดักไขมันอย่างง่าย
3. สังเกตพฤติกรรมการใช้น�้ำตามหลัก 3Rs

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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ใบกิจกรรมฐานที่ 4 นํ้าใช้ นํ้าทิ้ง เพื่ออนาคต
ใบกิจกรรมที่ 4.1 นํ้าใช้ นํ้าทิ้ง
1. น้อง ๆ ลองดูซวิ า่ ทีบ่ า้ นได้ทำ� กิจกรรมการใช้นาํ้ ตรงกับข้อใดบ้าง ท�ำเครือ่ งหมาย ✓ หน้าข้อทีเ่ ห็นว่า
นักเรียนได้ท�ำจริงในชีวิตประจ�ำวัน

ในแต่ละวัน น้อง ๆ
ใช้นํ้ากันอย่างไรบ้าง?

อื่น ๆ ............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

2. น้อง ๆ คิดว่ามีวิธีการประหยัดนํ้าอื่น ๆ หรือไม่ .......................................................................................
...................................................................................................................................................................
3. มีวิธีการดูแลอุปกรณ์ที่สามารถประหยัดนํ้าได้อย่างไร? .........................................................................
....................................................................................................................................................................
4. ถ้าที่บ้าน โรงเรียน หรือชุมชนของน้อง ๆ มีปัญหาเรื่องนํ้าเน่าเสีย น้อง ๆ จะท�ำอย่างไร
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
5. เราสามารถน�ำนํ้าเสียมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง .................................................................................
...................................................................................................................................................................
กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
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ใบกิจกรรมที่ 4.2 การเลือกใช้อุปกรณ์และสุขภัณฑ์ประหยัดนํ้า
น้อง ๆ คิดว่าเลือกซื้อหรือเลือกใช้ก๊อกนํ้าแบบไหนที่ประหยัดนํ้ามากที่สุด?
รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2

รูปภาพที่ 2 มีหลักการท�ำงานอย่างไร???
น้อง ๆ เลือกภาพ ........................................... รูปภาพที่ 1 มีหลักการท�ำงานอย่างไร???
เพราะ ........................................................... .................................................................... ....................................................................
......................................................................
.................................................................... ....................................................................
......................................................................
...................................................................... .................................................................... ....................................................................
.................................................................... ....................................................................

น้อง ๆ จะเลือกซื้อหรือเลือกใช้ฝักบัวแบบไหนให้ประหยัดนํ้ามากที่สุด?
รูปภาพที่ 1

น้อง ๆ เลือกภาพ ........................
เพราะ .........................................

รูปภาพที่ 2

รูปภาพที่ 1 มีหลักการท�ำงาน
อย่างไร เพื่อประหยัดนํ้า

รูปภาพที่ 2 มีหลักการท�ำงาน
อย่างไร เพื่อประหยัดนํ้า

รูปภาพที่ 3

รูปภาพที่ 3 มีหลักการท�ำงาน
อย่างไร เพื่อประหยัดนํ้า

................................................... ................................................... ................................................... ...................................................
................................................... .................................................... ................................................... ...................................................
................................................... .................................................... ................................................... ...................................................
................................................... .................................................... ................................................... ...................................................

** ก่อนเลือกอุปกรณ์หรือสุขภัณฑ์อย่าลืมสังเกตสัญลักษณ์เหล่านี้นะคะ

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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ใบกิจกรรมที่ 4.3 ช่วยกันบอกข้อดี ข้อจ�ำกัด และหลักของการบ�ำบัดนํ้าแบบต่าง ๆ
น้อง ๆ คิดว่า ข้อดี ข้อจ�ำกัด และหลักการของการบ�ำบัดนํ้าด้วยวิธีการต่าง ๆ เป็นอย่างไร?

1. การบ�ำบัดนํ้าเสียโดยใช้ธรรมชาติ

2. การใช้กังหันตีนํ้าเพื่อเติมอากาศในนํ้า

3. การดักไขมันก่อนทิ้งหรือน�ำนํ้ามาใช้ประโยชน์
สวนแยกไขมัน

ถูกออกแบบใหเหมาะสมกับทิศทางการไหลของนํ้า
จึงมีประสิทธิภาพในการแยกและสกัดไขมันใหลอยอยูเหนือผิวน้ำ

ทอนํ้าเขา

ตะแกรงดักเศษอาหาร
จะชวยกรองเศษอาหาร
และสิ่งสกปรกตางๆ ไว

ทอนํ้าออก

ทอระบายไขมัน

เมื่อไขมันถูกแยกออกจากนํ้าและ
สะสมอยูภายในถังในระยะเวลาประมาณ 7 วัน
ก็สามารถระบายไขมันออกทางทอนํ้าออก
ลงถุงดำหรือภาชนะที่เตรียมไวเพื่อนำไปทิ้ง

ชองระบายตะกอน

กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ข้อดี .................................................................................
..........................................................................................
ข้อจ�ำกัด ...........................................................................
..........................................................................................
หลักการ ...........................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
ข้อดี .................................................................................
..........................................................................................
ข้อจ�ำกัด ...........................................................................
..........................................................................................
หลักการ ...........................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
ข้อดี .................................................................................
..........................................................................................
ข้อจ�ำกัด ...........................................................................
..........................................................................................
หลักการ ...........................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
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ใบความรู้ที่ 3 นํ้าใช้ นํ้าทิ้ง เพื่ออนาคต
1. ความส�ำคัญของนํ้า
นํ้าเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญในการด�ำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ร่างกายของคน
มีนํ้าเป็นส่วนประกอบประมาณร้อยละ 50-60 ของนํ้าหนักตัว ขึ้นอยู่กับเพศและอายุ
เราจ�ำเป็นต้องบริโภคนํ้าสะอาดเพื่อสุขภาพที่ดีของเรา โดยทั่วไปแล้วคนเราอาจขาดนํ้า
ได้ประมาณ 3-5 วัน หากเกินกว่านี้เราอาจเสียชีวิตได้เพราะนํ้าเป็นส่วนประกอบหลักของร่างกายมนุษย์
คุณภาพของนํ้าจึงมีอิทธิพลยิ่งต่อสุขภาพร่างกาย ท�ำไมร่างกายต้องการนํ้า? เหตุผลส�ำคัญที่สุดที่คุณภาพ
ของนํ้ามีความส�ำคัญนั้นคือ คนเราดื่มนํ้าถึงหนึ่งตันต่อปี ซึ่งเป็นปริมาณมหาศาลที่ครอบคลุมชีวิตทั้งหมด
ของคนเรา ดังนั้นนํ้าจึงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องดื่มคลายกระหายปกติทั่วไปเท่านั้น แต่เป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อชีวิต
ของเราและอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของคนเรา
2. นํ้ามาจากไหน
วั ฏ จั ก รของนํ้ า หมายถึ ง การหมุ น เวี ย นเปลี่ ย นแปลงของนํ้ า ซึ่ ง เป็ น ปรากฏการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เอง
ตามธรรมชาติ โดยเริ่มต้นจากนํ้าในแหล่งนํ้าต่าง ๆ เช่น ทะเล มหาสมุทร แม่นํ้า ล�ำคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ
จากการคายนํ้าของพืช จากการขับถ่ายของเสียของสิ่งมีชีวิต
และจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่ใช้ในการด�ำรงชีวิตของมนุษย์
ระเหยขึ้นไปในบรรยากาศ กระทบความเย็นควบแน่นเป็น
ละอองนํ้าเล็ก ๆ เป็นก้อนเมฆ ตกลงมาเป็นฝนหรือลูกเห็บ
สู่พื้นดิน ไหลลงสู่แหล่งนํ้าต่าง ๆ หมุนเวียนอยู่เช่นนี้เรื่อยไป
ตัวการที่ท�ำให้เกิดการหมุนเวียนของนํ้า
1. ความร้อนจากดวงอาทิตย์ ท�ำให้เกิดการ
ระเหยของนาํ้ จากแหล่งนาํ้ ต่าง ๆ กลายเป็น
ไอนํ้าขึ้นสู่บรรยากาศ
2. กระแสลม ช่วยท�ำให้นํ้าระเหยกลายเป็นไอได้เร็วขึ้น
3. มนุ ษ ย์ แ ละสั ต ว์ ขั บ ถ่ า ยของเสี ย ออกมาในรู ป ของเหงื่ อ ปั ส สาวะ และลมหายใจออก
กลายเป็นไอนํ้าสู่บรรยากาศ
4. พืช รากต้นไม้เปรียบเหมือนฟองนํ้า มีความสามารถในการดูดนํ้าจากดินจ�ำนวนมากขึ้น
ไปเก็บไว้ในส่วนต่าง ๆ ทั้งยอด กิ่ง ใบ ดอก ผล และล�ำต้น แล้วคายนํ้าสู่บรรยากาศ
ไอนํ้าเหล่านี้จะควบแน่น รวมกันเป็นเมฆและตกลงมาเป็นฝนต่อไป ปริมาณนํ้าที่ระเหย
ปริมาณนํ้าที่ตกลงมาจากมหาสมุทร 84% ในมหาสมุทร 77% จากพื้นดิน 16% บนพื้นดิน
23% รวม 100%

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
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3. นํ้าเสียเกิดขึ้นได้อย่างไร
ปัญหาสาเหตุทั่วไปของการเกิดนํ้าเสียเกิดจากนํ้าเสียจะส่งผลกระทบเริ่มจากการมีกลิ่นเหม็น ท�ำให้
เป็นโรคผิวหนัง เป็นตัวแพร่เชื้อโรคและพยาธิต่าง ๆ ท�ำให้สัตว์นํ้าและพืชนํ้าตาย (ท�ำให้เพิ่มระดับปัญหา
เพิ่มขึ้น) มักเกิดจาก
3.1 การปล่อยนาํ้ เสีย การทิง้ ขยะ จากครัวเรือน ชุมชน สถานทีส่ าธารณะ เช่น โรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล
โรงมหรสพ ฯลฯ ท�ำให้นาํ้ มัน สารเคมี สารพิษ สารอินทรีย์ เชือ้ โรค พยาธิ เป็นต้น ทีไ่ ม่ได้รบั การบ�ำบัด
หรือมีการจัดการก�ำจัดทีถ่ กู ต้อง ถูกปล่อยหรือถูกชะล้างสูแ่ หล่งนาํ้
3.2 สารเคมีจากการท�ำการเกษตร ได้แก่ ปุ๋ย ทั้งปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช
อาจท�ำให้เกิดปัญหาโดยตรงถ้ามีปริมาณมาก หรือทางอ้อมท�ำให้พืชในนํ้าเติบโตเร็วใช้ออกซิเจน
ในนํ้าจนหมดหรือท�ำให้สัตว์นํ้าพืชนํ้าตาย
3.3 ของเสีย นํ้าเสีย สารเคมี สารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ที่ไม่ผ่านกระบวนการบ�ำบัดที่ถูกต้อง
สมบูรณ์ ส่งผลท�ำให้สัตว์นํ้า พืชนํ้าตาย โดยสาเหตุดังกล่าวนี้ท�ำให้เกิดผลกระทบความเสียหาย
ที่รุนแรงที่สุด
3.4 ของเสีย มูล และนํ้าล้างคอก จากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เช่น ฟาร์มสุกร โค ไก่ ฯลฯ นํ้าทิ้งจาก
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า ฯลฯ ที่ไม่ผ่านกระบวนการบ�ำบัดปล่อยสู่แหล่งนํ้า
4. การป้องกันนํ้าเสีย
วิธีป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษทางนํ้ามีหลายวิธี โดยที่เราสามารถมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพที่ดีของ
แหล่งนํ้าได้โดย
- ไม่ทิ้งของเสียลงสู่แหล่งนํ้าและทางระบายนํ้าสาธารณะ
- บ�ำบัดนํ้าเสียขั้นต้นก่อนระบายลงแหล่งนํ้าหรือท่อระบายนํ้า
- ช่วยกันลดปริมาณการใช้นํ้าและลดปริมาณขยะในบ้านเรือน
- ลดหรื อ หลี ก เลี่ ย งการใช้ ส ารเคมี ปุ ๋ ย สารก� ำ จั ด ศั ต รู พื ช ในกิ จ กรรมทางการเกษตร หรื อ
สารเคมีที่ใช้ในบ้านเรือน
- ควรน�ำนํ้าเสียกลับมาใช้ประโยชน์
- ส�ำรวจเพื่อลดปริมาณนํ้าเสียของแต่ละขั้นตอนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
- สร้างจิตส�ำนึกของประชาชนให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการรักษาคุณภาพแหล่งนํ้า และ
ประหยัดการใช้นํ้าเท่าที่จ�ำเป็น
แหล่งสืบค้น :
http://biology.ipst.ac.th/?p=3303
http://www.waternetplc.com/th/index.php?option=com_content&view=article&id=310&Itemid=345
https://www.nectec.or.th/schoolnet/library/create-web/10000/.../10000-6295.html
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ใบความรู้ที่ 5.2 การเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน�้ำ
Dr.Weinberger Gavriel ผู้อ�ำนวยการสถาบันอุทกวิทยา อิสราเอล
กล่าวว่า “น�้ำ” ถือเป็นทรัพยากรที่มีค่ามีความส�ำคัญมากเพราะน�้ำเป็นสมบัติ
สาธารณะ จึงเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะจัดสรรสิ่งนี้ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
คนทัง้ ประเทศ ตลอด 50 ปีทผี่ า่ นมานโยบายการจัดการน�ำ้ ของอิสราเอลมีคยี เ์ วิรด์
อยู่ที่ “จะบริหารจัดการน�้ำที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดอย่างไรให้สามารถอยู่รอดได้ และ
เกิดความยั่งยืน น�้ำในความหมายของเราคือ น�้ำทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นน�้ำฝน
น�้ำทะเล น�้ำในชั้นหิน น�้ำบาดาล น�้ำที่ใช้แล้ว น�้ำเสียที่ต้องบ�ำบัด การวาง
นโยบายจึงต้องท�ำความเข้าใจวัฏจักรน�้ำทั้งระบบ และจัดการให้สัมพันธ์กัน
เพราะน�้ำในชั้นหิน น�้ำที่ซึมซับสู่พื้น ดิ น ขึ้ น อยู ่ กั บ ปริ มาณน�้ ำ ฝน การใช้
น�้ำบาดาลต้องมีการวิเคราะห์แร่ธาตุและสารเคมีในดินด้วย หากน�ำน�้ำใต้ดิน
มาใช้มาก ๆ ก็อาจส่งผลให้ความเค็มซึมเข้ามาจนเกิดผลกระทบตามมา ซึง่ หากเข้าใจวัฏจักรของน�ำ้ ทัง้ ระบบ
ก็จะท�ำให้สามารถใช้น�้ำได้อย่างถูกวิธีและยั่งยืน”
จัดการน�้ำอย่างสิงคโปร์ ทุกหยดต้องไม่เหลือทิ้ง
สิงคโปร์ เป็นอีกหนึง่ ประเทศทีข่ าดแคลนน�ำ้ คุณภาพน�ำ้ ไม่ดี ต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศส�ำหรับอุปโภค
และบริโภค ขณะทีล่ กั ษณะภูมปิ ระเทศ 2 ใน 3 เป็นทีล่ มุ่ มีทางระบายน�ำ้ เพียง 50% ของพืน้ ทีท่ งั้ ประเทศ ท�ำให้
เมือ่ ถึงฤดูฝนต้องประสบปัญหาน�ำ้ ท่วมเสมอ Mr.Ridzuan Bib Ismail ผูอ้ ำ� นวยการด้านแหล่งน�ำ้ และลุม่ น�ำ้ ของ
หน่วยงาน PUB สิงคโปร์ กล่าวว่า จากปัญหาทีป่ ระเทศประสบ ภาครัฐจึงตัง้ นโยบายทีจ่ ะเก็บน�ำ้ ฝนให้ได้ทกุ หยด
รวมถึงน�ำ้ ทีใ่ ช้ไปแล้วก็ตอ้ งสามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้มากกว่า 1 ครัง้ โดยหน่วยงาน PUB จะท�ำหน้าทีจ่ ดั การน�ำ้
ทัง้ วัฏจักรไม่ให้เหลือทิง้
ดังนั้น การประหยัดน�้ำจึงมีความส�ำคัญมาก การสร้างความตระหนักให้ทุกคนใช้น�้ำอย่างประหยัด
จึงมีหลากหลายวิธีในการสร้างความตระหนัก การเลือกซี้ออุปกรณ์จึงมีส่วนในการประหยัดน�้ำ ดังนี้
การเลือกใช้อุปกรณ์และสุขภัณฑ์รุ่นประหยัดน�้ำถือเป็นการลงทุนอย่างคุ้มค่า เพราะนอกจากจะช่วย
ประหยัดค่าน�้ำแล้ว ยังช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติได้อีกทางหนึ่ง
หนึ่งในวิธีที่เราท�ำได้ง่ายเพื่อช่วยประหยัดน�้ำใช้ภายในบ้านคือการเลือกใช้อุปกรณ์และสุขภัณฑ์
รุ่นประหยัดน�้ำ ซึ่งมีวิธีการสังเกตง่าย ๆ ด้วยตัวเอง ทั้งจากฉลากประหยัดน�้ำที่ผ่านการรับรองจากองค์กรหรือ
สถาบันต่าง ๆ เช่น มอก. (ประหยัดน�้ำ) ฉลากเขียว SCG ECO Value (ส�ำหรับสินค้า COTTO) ฯลฯ รวมถึง
ข้อมูลอัตราการใช้น�้ำที่ระบุในแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังสังเกตจากลักษณะต่าง ๆ ของอุปกรณ์และ
สุขภัณฑ์ตามโชว์รูมสินค้า ซึ่งสามารถทดสอบการใช้งานจริงได้ด้วย
ภาพ: ฉลากมอก. ฉลากเขียว และฉลาก SCG ECO Value
สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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ก๊อกน�้ำ
ส�ำหรับก๊อกน�้ำอ่างล้างมือหรืออ่างล้างหน้า และก๊อกน�้ำ
อ่างล้างชามทีเ่ ป็นก๊อกรุน่ ประหยัดน�ำ้ มักจะมีฉลากรับรองจาก มอก.
ก�ำกับอยู่ ซึง่ ตามมาตรฐานก�ำหนดไว้วา่ ก๊อกน�ำ้ รุน่ ประหยัดนำ�้ ควรมี
นำ�้ ไหลออกมาไม่เกิน 6 ลิตร ใน 1 นาที ทีแ่ รงดันน�ำ้ 1 บาร์ นอกจาก
นี้อาจมีฉลากรับรองอื่น ๆ เช่น ฉลากเขียว หรือเครื่องหมาย SCG
Eco Value (ส�ำหรับก๊อกน�้ำ COTTO) รวมทั้งสัญลักษณ์พิเศษที่สื่อ
ความหมายกลไกประหยัดน�้ำของแต่ละรุ่น
จุดเด่นของก๊อกประหยัดน�้ำที่ควรสังเกต
ลักษณะของก๊อกประหยัดน�้ำโดยส่วนใหญ่จะมีตะแกรงกรองน�้ำ หรือที่เรียกกันว่า Aerator โดยจะเป็น
ส่วนหัวที่ติดอยู่กับปลายก๊อก มีหน้าที่เพิ่มฟองอากาศให้แก่กระแสน�้ำ ท�ำให้น�้ำที่ไหลออกมานั้นนุ่มฟูมากขึ้น
และอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ มอก. ดังนั้นส�ำหรับก๊อกทั่วไปที่ไม่มีตะแกรงกรองน�้ำ น�้ำที่ไหลออกมาอาจมี
ปริมาตรถึง 8-9 ลิตร ต่อนาทีเลยทีเดียว ทั้งนี้ การเลือกใช้ก๊อกน�้ำประเภทที่มีเซนเซอร์เปิด-ปิดน�้ำอัตโนมัติ
ก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ช่วยเราประหยัดน�้ำได้อีกทาง
ฝักบัว
ส�ำหรับฝักบัวรุน่ ประหยัดน�ำ้ มักจะมีฉลากรับรองจาก มอก. ก�ำกับอยู่
เช่นเดียวกับก๊อกน�้ำ โดยตามมาตรฐานก�ำหนดไว้ว่าฝักบัวรุ่นประหยัดน�้ำ
ควรมีน�้ำไหลออกมาไม่เกิน 9 ลิตร ต่อ 1 นาที ที่แรงดันน�้ำ 1 บาร์ และ
ควรสังเกตฉลากประหยัดน�้ำอื่น ๆ ทั้ง ฉลากเขียว หรือ SCG ECO VALUE
(ส�ำหรับฝักบัว COTTO) รวมถึงสัญลักษณ์พิเศษที่สื่อความหมายกลไก
ประหยัดน�้ำของแต่ละรุ่นด้วยเช่นกัน
จุดเด่นของฝักบัวประหยัดน�้ำที่ควรสังเกต
เช่นเดียวกับก๊อกน�้ำ ฝักบัวรุ่นประหยัดน�้ำจะมีฟองอากาศผสมอยู่
ในกระแสน�้ ำ ที่ อ อกมา โดยอาศั ย หลั ก การดู ด อากาศให้ เข้ า ไปผสมกั บ
กระแสน�้ำผ่านช่องขนาดเล็กบริเวณหัวฝักบัว นอกจากนี้หากรูปล่อยน�้ำ
มีขนาดเล็กก็จะช่วยให้ประหยัดน�้ำมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามการที่ออกแบบ
ให้รูมีขนาดเล็กมาก ๆ จะเสี่ยงต่อการอุดตันจากคราบตะกรันได้ จึงควร
หมัน่ ท�ำความสะอาดรูโดยใช้นำ�้ ยาล้างฝักบัวหรือน�ำ้ ส้มสายชูทำ� ความสะอาด
พร้อมขัดด้วยแปรงให้คราบตะกรันหลุดออกไป หรือเลือกใช้ฝักบัวรุ่นที่
สามารถท�ำความสะอาดรูได้ง่าย
กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
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โถสุขภัณฑ์
ส�ำหรับโถสุขภัณฑ์รนุ่ ประหยัดน�ำ้ มักจะมีฉลากรับรองจาก มอก.
ก�ำกับอยู่ เช่นเดียวกับก๊อกน�้ำ และฝักบัว โดยมาตรฐาน มอก. ก�ำหนด
ไว้ว่า โถสุขภัณฑ์รุ่นประหยัดน�้ำควรใช้น�้ำในการช�ำระล้างครั้งละไม่เกิน
6 ลิตร ทัง้ นีเ้ ราสามารถแยกได้ตามระบบการช�ำระล้างทัง้ 4 ประเภท ดังนี้
1.ระบบ Wash Down โถสุขภัณฑ์ระบบการช�ำระล้างแบบ
Wash Down เป็นรุ่นที่ประหยัดน�้ำมากที่สุด อาศัยหลักการใช้น�้ำใหม่
แทนที่น�้ำเก่าในการช�ำระล้าง จึงใช้ปริมาณน�้ำน้อย และช�ำระล้างได้
รวดเร็ว มีทั้งแบบโถสุขภัณฑ์นั่งยอง และโถสุขภัณฑ์นั่งราบ ปุ่มกดช�ำระ
จะอยูด่ า้ นบนของถังพักน�ำ้ โดยมีทงั้ แบบปุม่ เดียว และแบบสองปุม่ (Dual
Flush) ซึ่งพบในโถสุขภัณฑ์ระบบ Wash Down เท่านั้น มีคอห่านที่แคบ
ลึก น�้ำเลี้ยงคอห่าน (Water Surface) จะเอ่อเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับระบบอื่น ๆ ส�ำหรับโถสุขภัณฑ์ ใช้น�้ำ
ส�ำหรับการช�ำระเพียง 2.5/4 ลิตร หรือ 3/4 ลิตร (ระบบ 2 ปุ่มกด Dual Flush) และ 6 ลิตรตามมาตรฐาน มอก.
2. ระบบ Siphonic Wash Down โถสุขภัณฑ์ระบบการช�ำระล้างแบบ Siphonic Wash Down
ถือเป็นรุ่นที่ประหยัดน�้ำได้ดี อาศัยหลักการของกาลักน�้ำในการช�ำระล้าง สามารถดูดกากเบาได้ดีกว่าระบบ
Wash Down คอห่านจะกว้างกว่า แต่ไม่ลึกชันแบบ Wash Down น�้ำเลี้ยงคอห่าน (Water Surface) จะเอ่อ
มากกว่าระบบ Wash Down สุขภัณฑ์ที่มีระบบช�ำระล้างแบบ Siphonic Wash Down จะมีรุ่น For all Series
ส�ำหรับผู้สูงอายุที่ใช้ปริมาณน�้ำ 3.8 ลิตร และรุ่น Googai Series ส�ำหรับเด็กที่ใช้น�้ำเพียง 3.75 ลิตร นอกจากนี้
รุ่นอื่น ๆ จะใช้น�้ำที่ 6 ลิตร ตามมาตรฐาน มอก. ทั้งสิ้น
3. ระบบ Siphon Vortex โถ
สุขภัณฑ์ระบบการช�ำระล้างแบบ Siphon
Vortex เป็ น ระบบช� ำ ระล้ า งที่ มี
ประสิทธิภาพดีที่สุด แต่ไม่ได้ประหยัดน�้ำ
มากที่สุด ใช้ระบบน�้ำวนและกาลักน�้ำใน
การช�ำระล้าง โดยมีรู Jet ขนาดประมาณ
ระบบ Siphonic Wash Down
ระบบ Siphon Vortex
ลูกกอล์ฟอยู่ด้านข้างคอห่านเพื่อปล่อย
ที่มา : http://www.scgbuildingmaterials.com/th/LivingIdea/NewBuild/
น�้ำให้เกิดกระแสน�้ำวนก่อนจะใช้ระบบ
กาลักน�ำ้ ดูดของเสียลงไป สุขภัณฑ์ทใี่ ช้ระบบนีจ้ ะเป็นรุน่ One Piece หรือเป็นสุขภัณฑ์ชนิ้ เดียว ซึง่ โถมีขนาดใหญ่
นั่งสบาย หม้อน�้ำเตี้ยช่วยลดเสียงการไหลของน�้ำระบบ Siphon Vortex ใช้น�้ำในการช�ำระล้าง 6 ลิตรต่อครั้ง
จุดสังเกตเป็นโถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว ขนาดใหญ่ หม้อน�้ำเตี้ย มีรู Jet อยู่ด้านข้าง (www.cotto.co.th)
สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
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ใบความรู้ที่ 5.3 วิธีการใช้น�้ำอย่างคุ้มค่า
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลกระทบส่วนหนึ่งที่ท�ำให้ประสบปัญหาน�้ำแล้ง หรือ การ
ขาดแคลนน�ำ้ “น�ำ้ ” เลยกลายเป็นของหายากทีห่ ลายพืน้ ทีข่ าดแคลนถึงขนาดไม่สามารถสูบน�ำ้ มาผลิตน�ำ้ ประปา
ได้ ท�ำเอาคนเดือดร้อนกันทั่วหน้า นี่ก็เป็นสัญญาณเตือนให้เราหยุดพฤติกรรมการใช้น�้ำอย่างฟุ่มเฟือยที่ท�ำกันมา
นานตามความเคยชินเสียที แล้วหันมาใช้น�้ำประปากันอย่างรู้คุณค่า การประปานครหลวง มี 10 ค�ำแนะน�ำเพื่อ
ให้เราเลิกปล่อยน�้ำไหลทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ ไม่ใช่แค่ช่วยประหยัดน�้ำได้เท่านั้นแต่ยังประหยัดเงินได้อีกด้วย
1. การอาบน�้ำ การใช้อ่างอาบน�้ำจะต้องใช้น�้ำมากถึง 110-200 ลิตรเชียวนะ ดังนั้นเราควรใช้ฝักบัว
อาบน�้ำจะดีกว่า จะท�ำให้สิ้นเปลืองน�้ำน้อยที่สุด ยิ่งรูฝักบัวเล็กเท่าไรก็ยิ่งประหยัดน�้ำมากขึ้นเท่านั้น
2. การโกนหนวด บางคนติดนิสัยเปิดน�้ำจากก๊อกทิ้งไว้ระหว่างล้างครีมโกนหนวดออก แต่อยากจะขอ
แนะน�ำอีกหนึ่งวิธีคือให้ใช้กระดาษเช็ดครีมโกนหนวดออกไปก่อน แล้วค่อยใช้น�้ำล้างหน้าอีกที ส่วนมีดโกนหนวด
ก็ควรจุ่มล้างจากในแก้ว จะประหยัดน�้ำได้มากกว่าล้างโดยตรงจากก๊อก
3. การแปรงฟัน หลายคนชอบเปิดน�ำ้ ทิง้ ไว้ตอนแปรงฟัน นัน่ เท่ากับเราสูญเสียน�ำ้ ไปถึง 20-30 ลิตรต่อครัง้
ประหยัดให้มากขึน้ ด้วยการรองน�ำ้ ใส่แก้วแล้วใช้บว้ นปากและแปรงฟันดีกว่า ใช้นำ�้ แค่ 0.5-1 ลิตรเท่านัน้ น้อยกว่า
เปิดน�ำ้ ทิง้ ไว้ถงึ 30 เท่า
4. การใช้ชักโครก ปกติเวลาเรากดชักโครกจะต้องใช้น�้ำมากถึงครั้งละ 8-12 ลิตร ดังนั้นถ้าอยากจะ
ประหยัดอาจใช้ถุงบรรจุน�้ำมาใส่ในโถน�้ำเพื่อลดการใช้น�้ำลง หรือใช้แบบตักน�้ำราดก็ได้ จะเปลืองน�้ำน้อยกว่า
แบบชักโครกหลายเท่า แต่ถ้าที่บ้านหรือที่ส�ำนักงานใช้ชักโครก ก็แนะน�ำให้ติดตั้งโถปัสสาวะและโถส้วม
แยกจากกัน เวลากดน�้ำที่โถปัสสาวะจะได้ใช้น�้ำน้อยกว่าชักโครก
5. การซักผ้า จะซักผ้าแต่ละครั้งควรรวบรวมผ้าให้ได้มากพอเสียก่อน ไม่ว่าจะซักด้วยมือหรือ
เครื่องซักผ้า และที่ส�ำคัญไม่ควรเปิดน�้ำทิ้งไว้ตลอดเวลาที่ซักผ้า เพราะนั่นเท่ากับเราสูญเสียน�้ำมากถึงนาทีละ
9 ลิตร ซักไปกี่นาทีก็ลองค�ำนวณดูนะ
6. การล้างจาน แนะน�ำให้ใช้กระดาษเช็ดคราบสกปรกออกก่อน แล้วค่อยล้างพร้อมกันในอ่างน�้ำ
ประหยัดได้ทั้งเวลาและน�้ำที่ใช้ เพราะถ้าเปิดน�้ำจากก๊อกโดยตรงจะเปลืองน�้ำตั้ง 9 ลิตร/นาที
7. การล้างผักผลไม้ หากเปิดน�้ำจากก๊อกโดยตรงจะสิ้นเปลืองน�้ำเอามาก ๆ เลยขอแนะน�ำให้ใช้ภาชนะ
รองน�ำ้ ไว้เท่าทีจ่ ำ� เป็น แล้วค่อยมาล้างผักผลไม้ พอล้างเสร็จแล้วยังน�ำน�ำ้ ทีเ่ หลืออยูใ่ นภาชนะไปรดต้นไม้ตอ่ ได้ดว้ ย
8. การท�ำความสะอาดพืน้ ใช้สายยางฉีดล้างท�ำความสะอาดพืน้ โดยตรงเป็นการสิน้ เปลืองน�ำ้ โดยใช่เหตุ
เพราะฉะนัน้ ถ้าจะเช็ดพืน้ หรือล้างอะไร ควรหาภาชนะมารองน�ำ้ ไว้ แล้วซักล้างอุปกรณ์ในภาชนะนัน้ ก่อนจะน�ำไป
เช็ดถูท�ำความสะอาด จะใช้น�้ำน้อยกว่า
9. การรดน�้ำต้นไม้ ควรใช้ฝักบัวรดน�้ำต้นไม้แทนการใช้สายยางต่อจากก๊อกน�้ำโดยตรง แต่ถ้าต้องรดน�้ำ
ต้นไม้ในพื้นที่บริเวณกว้าง ก็ควรติดตั้งสปริงเกอร์ หรือจะใช้น�้ำที่เหลือจากกิจกรรมอื่น เช่น ซักผ้า ล้างผักผลไม้
มารดน�้ำต้นไม้อีกที จะช่วยประหยัดน�้ำและค่าใช้จ่าย
กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
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10. การล้างรถ อีกหนึ่งกิจกรรมที่เปลืองน�้ำสุด ๆ โดยเฉพาะคนที่ชอบใช้สายยางฉีดล้างรถ คุณต้อง
สิ้นเปลืองน�้ำมากถึงครั้งละ 150-200 ลิตรเชียวนะ เลยขอแนะน�ำให้เปลี่ยนมาใช้ถังน�้ำรองน�้ำไว้ แล้วใช้ผ้าหรือ
เครื่องมือล้างรถจุ่มน�้ำในถังมาเช็ดท�ำความสะอาดแทนค่ะ ประหยัดได้อีกเยอะเลย
10 วิธีง่าย ๆ ที่เพียงแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ช่วยให้เราประหยัดน�้ำได้มากขึ้น
ถ้าท�ำได้เราจะสามารถลดการใช้น�้ำลงได้ถึง 20-50% ทีเดียว มาประหยัดน�้ำกันเถอะ!

ที่มา : http://www.liekr.com/post_139725.html

ใบความรู้ที่ 5.4 การบ�ำบัดน�้ำเสียด้วยวิธีต่าง ๆ
การจัดการน�้ำเสีย
น�้ำเสีย (Waste water) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535
หมายความว่า ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมวลสารที่ปะปนและปนเปื้อนอยู่ในของเหลวนั้น
1. กระบวนการบ�ำบัดและการจัดการน�้ำเสีย
การบ�ำบัดน�้ำเสีย หมายถึง การก�ำจัดหรือท�ำลายสิ่งปนเปื้อนในน�้ำเสียให้หมดไปหรือเหลือน้อย
ที่สุดให้ได้มาตรฐานที่ก�ำหนดและไม่ท�ำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม น�้ำเสียจากแหล่งต่างกันจะมีคุณสมบัติ
ไม่เหมือนกัน ดังนั้นกระบวนการบ�ำบัดน�้ำจึงมีหลายวิธี
การบ�ำบัดน�้ำเสีย แบ่งเป็น 2 ประเภท
1. ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียทางเคมี บ�ำบัดน�้ำเสียโดย
ใช้กระบวนการทางเคมี (chemical process) เป็นวิธีการ
บ�ำบัดน�้ำเสียโดยการแยกสารต่าง ๆ หรือสิ่งปนเปื้อนใน
น�้ำเสียที่บ�ำบัด เช่น โลหะหนัก สารพิษ สภาพความเป็น
กรดด่างสูง ๆ ที่ปนเปื้อนอยู่ด้วยการเติมสารเคมีต่าง ๆ ภาพที่ 1 แผนผังการรวบรวมน�้ำเสียเพื่อไปบ�ำบัดในระบบชีวภาพและระบบเคมี
ลงไปเพื่ อ ให้ เข้ า ไปท� ำ ปฏิ กิ ริ ย าซึ่ ง จะมี ป ระโยชน์ ใ นการ ที่มา : เอกสารงานประปาและสิ่งแวดล้อม
แยกสาร แต่วิธีนี้มีข้อเสียคือ เมื่อเติมสารเคมีลงในน�้ำเสียแล้วท�ำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และวิธีนี้
จะมีค่าใช้จ่ายส�ำหรับสารเคมีค่อนข้างสูง โดยมีวิธี เช่น การท�ำให้เกิดตะกอน (precipitation) การเกิด
ออกซิเดชันทางเคมี (chemical oxidation) การเกิดรีดักชันทางเคมี (chemical reduction) การสะเทิน
(neutralization) เป็นต้น การบ�ำบัดน�้ำเสียทางเคมี ดังต่อไปนี้
สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
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ภาพที่ 2 ตัวอย่างระบบบ�ำบัด น�้ ำ เสี ยทางเคมี ข องมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ภาพที่ 3 ตัวอย่างการบ่อบ�ำบัดนำ�้ เสียทางเคมีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
สุรนารี เป็นระบบการท�ำงานทีท่ �ำงานไม่ตอ่ เนือ่ ง โดยมีอตั ราบ�ำบัด 30 ลบ.ม./ครัง้ ที่มา : เอกสารงานประปาและสิ่งแวดล้อม
แผนผังกระบวนการบ�ำบัดน�้ำเสียทางเคมี
ที่มา : เอกสารงานประปาและสิ่งแวดล้อม

1) น�้ำเสียของอาคารเครื่องมือจะถูกรวบรวมผ่านท่อและมาเก็บไว้ที่บ่อเก็บน�้ำเสียซึ่งอยู่ใต้ดิน บริเวณ
อาคารเครื่องมือ 5 เมื่อปริมาณน�้ำเสียมีปริมาณมากพอจะถูกสูบขึ้นไปที่ถังกวนเร็ว
2) น�้ำเสียที่สูบมาที่ถังกวนเร็วจะถูกเติมด้วยสารส้ม เพื่อเป็นสารก่อตะกอนในอัตราที่เหมาะสม ท�ำให้
สารแขวนลอยขนาดเล็กจับตัวเป็นกลุ่มก้อน และเติมสารปรับ pH ลงไป
3) น�้ำเสียที่เติมสารส้มแล้วจะถูกเติมด้วยพอลิเมอร์ซึ่งเป็นสารรวมตะกอน ตะกอนที่เป็นกลุ่มก้อน
รวมกันเป็นก้อนใหญ่ขึ้น ซึ่งง่ายต่อการตกตะกอน
4) เมื่อตกตะกอนแล้ว ส่วนที่เป็นน�้ำใสจะถูกส่งไปที่ถังเก็นน�้ำใส ส่วนที่เป็นตะกอนจะถูกส่งไปที่
เครื่องรีดตะกอน โดยการเติมพอลิเมอร์ก่อนขั้นตอนรีดตะกอน จากนั้นท�ำให้เป็นก้อนโดยการ
ตากให้แห้ง แล้วส่งไปฝังกลบต่อไป
5) น�้ำเสียในถังเก็บน�้ำใสจะถูกสูบไปที่ถังกรอง โดยใช้ทรายและถ่านคาร์บอนเป็นสารกรอง โดยให้
น�้ำเสียไหลจากบนลงล่างตามแรงโน้มถ่วง
6) น�้ำเสียที่ผ่านการกรองแล้วจะถูกส่งไปที่บ่อรับน�้ำทิ้ง เพื่อท�ำการปรับ pH อีกครั้งด้วยสารปรับ pH
ก่อนส่งไปบ�ำบัดต่อที่ระบบบ�ำบัดทางชีวภาพ
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2. ระบบบ�ำบัดนำ�้ เสียทางชีวภาพ บ�ำบัดน�ำ้ เสียทีม่ าจากกลุม่ อาคาร หอพัก กลุม่ อาคารฟาร์ม กลุม่ อาคารทีท่ ำ� การ
และน�ำ้ เสียทีผ่ า่ นการบ�ำบัดทางเคมี ซึง่ การบ�ำบัดโดยกระบวนการทางชีวภาพ (Biological Process) เป็นการอาศัยหลักการ
ใช้จลุ นิ ทรียต์ า่ ง ๆ มาท�ำการย่อยสลายเปลีย่ นอินทรียส์ ารไปเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และแอมโมเนีย เป็นการบ�ำบัดน�ำ้ เสีย
ทีด่ ที สี่ ดุ ในแง่ของการลดปริมาณสารอินทรียใ์ นแหล่งน�ำ้ แต่หลักการนีเ้ ลือกสภาวะแวดล้อมให้เหมาะกับการท�ำงานของจุลนิ ทรีย์
โดยสัมพันธ์กบั ปริมาณของจุลนิ ทรีย์ และเวลาทีใ่ ช้ในการย่อยสลาย แบคทีเรียทีเ่ ลือกใช้ในการย่อยสลายสารอินทรียแ์ ยกออก
ได้เป็น 2 ประเภท คือ แบคทีเรียทีต่ อ้ งใช้ออกซิเจน (aerobic bacteria) ส่วนกลุม่ ที่ 2 เป็นพวกไม่ใช้ออกซิเจน (anaerobic
bacteria) ระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียทางชีวภาพเป็นระบบบ่อผึง่ (Oxidation Pond) เหมาะสมกับพืน้ ทีข่ นาดใหญ่มากพอทีจ่ ะท�ำ
ระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียในระบบบ่อผึง่ และเป็นระบบทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม โดยการบ�ำบัดน�ำ้ เสียแบบบ่อผึง่ เป็นการต่อระบบ
แบบอนุกรม ประกอบไปด้วย บ่อแฟคัลเททีฟ (Facultative Pond) จ�ำนวน 3 บ่อ บ่อแอโรบิก (Aerobic Pond) จ�ำนวน
3 บ่อ บ่อผักตบชวา (Water hyacinth Pond) ใช้ดดู สารพวกคาร์บอน ไนโตรเจน ฟอสเฟต ออกจากน�ำ้ เสีย ท�ำให้นำ�้ ทิง้
สะอาดขึน้ จ�ำนวน 3 บ่อ และบ่อบ่ม (Maturation Pond) ก�ำจัดเชือ้ โรคก่อนปล่อยทิง้ จ�ำนวน 1 บ่อ ซึง่ มีอตั ราการบ�ำบัดอยูท่ ี่
2,500 ลบ.ม./วัน ซึง่ มีกระบวนการบ�ำบัดดังนี้
1) น�้ำเสียจากทุกที่จะถูกรวบรวมผ่านท่อส่งต่อมาที่บ่อสูบน�้ำเสีย
2) น�ำ้ เสียจากบ่อสูบน�ำ้ เสียจะถูกสูบขึน้ ไปทีบ่ อ่ กระจายน�ำ้ เสีย จากนัน้ จะส่งผ่านท่อไปทีบ่ อ่ แฟคัลเททีฟ 3 บ่อแรก ทิง้ ไว้
ประมาณ 2 อาทิตย์ แล้วส่งไปยังบ่อแอโรบิก และบ่อผักตบชวา ตามล�ำดับ โดยให้การบ�ำบัดเป็นไปตามธรรมชาติ
3) น�้ำเสียจากบ่อผักตบชวาทั้ง 3 บ่อ จะถูกส่งไปบ�ำบัดต่อที่บ่อบ่ม (Maturation Pond) ซึ่งเป็นบ่อสุดท้ายและ
เป็นบ่อที่ใช้เก็บน�้ำเพื่อน�ำไปรีไซเคิลต่อไป
4) น�้ำที่น�ำไปรีไซเคิลนั้นจะถูกน�ำไปใช้ประโยชน์เป็นน�้ำลดน�้ำต้นไม้ ล้างถนนและใช้เป็นล้างมือในอ่างล้างมือ
ตามอาคารต่าง ๆ
น้ำเสีย

บอสูบน้ำเสีย
บอกระจาย
น้ำเสีย

บอแฟคัลเททีฟ

บอแอโรบิก

บอผักตบชวา

บอแฟคัลเททีฟ

บอแอโรบิก

บอผักตบชวา

บอแฟคัลเททีฟ

บอแอโรบิก

บอผักตบชวา

บอเก็บน้ำ
เพ��อทำการ
ร�ไซเคิล

ระบบ
ร�ไซเคิล

ภาพที่ 3 แผนผังกระบวนการบ�ำบัดน�้ำเสียทางชีวภาพโดยระบบแบบบ่อผึ่ง
(Oxidation Pond) ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ที่มา : https://envproj12.wordpress.com/

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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ฐานที่ 5 : รวมพลังความคิดพิชิต CO2
รายละเอียดการจัดกิจกรรมของฐาน
เนื้อหา

บรรจุภัณฑ์ หมายถึง สินค้าทุกชนิดที่ท�ำจากวัสดุใด ๆ ที่น�ำมาใช้ส�ำหรับห่อหุ้ม ป้องกัน ล�ำเลียง
จัดส่งและน�ำเสนอสินค้าตั้งแต่วัตถุดิบถึงสินค้าที่ผ่านการผลิต ตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้ใช้หรือผู้บริโภค เราจึงควรเลือกใช้
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความรู้การน�ำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ
1. ออกแบบการน�ำขยะบรรจุภัณฑ์มาใช้ประโยชน์
2. ความสัมพันธ์ของประโยชน์และความคุ้มค่าหลังจากที่ท�ำแล้ว
3. การค�ำนวณการจัดการขยะหรือคัดแยกขยะในบ้านเรือน โรงเรียนและชุมชน ส่งผลต่อการลดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4. ออกแบบโครงการเพื่ อ จั ด ท� ำ กิ จ กรรมต่ อ ยอดห้ อ งเรี ย นสี เขี ย ว โรงเรี ย นสี เขี ย ว การอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อมสู่การลดคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์
1. ให้ความรู้ ความเข้าใจ และให้เกิดความตระหนักถึงการน�ำบรรจุภัณฑ์มาใช้ประโยชน์อย่างง่าย ๆ
2. สามารถออกแบบการประยุกต์ใช้ขยะบรรจุภัณฑ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า
3. สามารถวิเคราะห์ประโยชน์จากการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่น�ำมาใช้ประโยชน์
4. ออกแบบต่อยอดโครงการ/โครงงานในโรงเรียน
5. ค�ำนวณปริมาณขยะในโรงเรียนกับการลด Carbon Footprint
รายละเอียดการจัดกิจกรรม
ขั้นน�ำ
1. แบ่งนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม
2. วิทยากรเกริ่นน�ำปัญหาการก�ำจัดขยะที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์/การน�ำบรรจุภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์
3. อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับปริมาณขยะที่เกิดในบ้านต่อเดือน
ขั้นสอน
1. วิทยากรให้นักเรียนเลือกบรรจุภัณฑ์จากขยะที่ก�ำหนดให้
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบการน�ำขยะบรรจุภัณฑ์มาใช้ประโยชน์และลงมือปฏิบัติสร้าง
ตามแบบ
3. นักเรียนน�ำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม
4. นักเรียนร่วมกันโหวตผลงานที่ดีที่สุดและสะท้อนความคิดเหตุผลในการโหวตให้คะแนน
ผลงานนั้น
กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
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ขั้นสรุป
สรุปตัวอย่างการน�ำขยะบรรจุภณ
ั ฑ์ไปใช้ประโยชน์ได้จริงและนักเรียนร่วมตอบค�ำถามเพือ่ RCA ดังนี้
1. ปัญหาที่เกิดจากขยะบรรจุภัณฑ์มีอะไรบ้าง
2. ขยะบรรจุภัณฑ์ที่เกิดจากตัวนักเรียนในโรงเรียนมีอะไรบ้าง ก�ำจัดอย่างไร
3. จากความรู้/ประสบการณ์ที่ได้รับ นักเรียนจะน�ำไปใช้ที่บ้าน โรงเรียนและชุมชนอย่างไรบ้าง
4. ส�ำรวจขยะในโรงเรียน/สถานที่ และชั่งกิโล กรอกข้อมูล จัดท�ำกราฟ
5. แบ่งกลุ่ม 5 คน จัดท�ำโครงงาน/โครงการพร้อมน�ำเสนอกลุ่มละ 3-5 นาที
สื่อ-อุปกรณ์
1. ขวดน�้ำ 20 ขวด
2. ขวดน�้ำอัดลม 20 ขวด
3. ฝาน�้ำอัดลม
4. กล่องกระดาษ
5. ถุงกระดาษ
6. ปืนกาว 6 อันพร้อมแท่งกาว
7. หัวแร้ง 6 อันพร้อมปลั๊กไฟ
8. ใบความรู้ เรื่องการใช้ประโยชน์จากขยะในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์
9. ใบกิจกรรม เรื่องผลิตภัณฑ์จากบรรจุภัณฑ์
การประเมินผล
1. ตรวจใบกิจกรรม เรื่องผลิตภัณฑ์จากบรรจุภัณฑ์
2. สังเกตพฤติกรรมการออกแบบการน�ำขยะบรรจุภัณฑ์มาใช้ประโยชน์และลงมือปฏิบัติ
3. สังเกตพฤติกรรมการน�ำขยะบรรจุภัณฑ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า
4. ตรวจใบจัดท�ำโครงการ/โครงงาน

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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ใบกิจกรรมฐานที่ 5 รวมพลังความคิดพิชิต CO2
ใบกิจกรรมที่ 5.1 ส�ำรวจขยะและออกแบบขยะมาใช้ประโยชน์
ปริมาณขยะในบ้าน
ที่

ขยะที่เกิดขึ้นจากการ

ชนิดขยะ

นํ้าหนัก (กิโลกรัม/เดือน)

ด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน
ในบ้านของน้อง ๆ
มีอะไรบ้างคะ?
แต่ละชนิดมีปริมาณ
เท่าใดบ้างคะ?

ขยะบรรจุภัณฑ์ที่น้อง ๆ พบเห็นในชีวิตประจ�ำวันมีอะไรบ้างคะ? แต่ละชนิดใช้บรรจุอะไร?
แล้วเราควรก�ำจัดขยะบรรจุภัณฑ์เหล่านั้นอย่างไรดีคะ
บรรจุภัณฑ์ที่พบในชีวิตประจ�ำวัน
ชนิด

ใช้บรรจุอะไร

ควรก�ำจัดอย่างไร

ออกแบบการน�ำขยะบรรจุภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์
น้ อ ง ๆ คงรู ้ แ ล้ ว ว่ า ขยะจากบรรจุ ภั ณ ฑ์ ช นิ ด ต่ า ง ๆ ในแต่ ล ะวั น เกิ ด ขึ้ น อย่ า งมากมาย ลองเลื อ กบรรจุ ภั ณ ฑ์ ข ยะ
เหล่านั้นมาสร้างผลงานใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดดูสิคะ เสร็จแล้วเราลองมาวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่เราสร้างขึ้นใหม่กันค่ะ

เขียนชื่อ/วาดภาพผลิตภัณฑ์ที่สร้างมาจากขยะ

มีความคุ้มค่ากับการผลิตหรือไม่? อย่างไร?

การใช้ประโยชน์ได้จริงหรือไม่? อย่างไร?

ลดขยะ/ก�ำจัดขยะได้จริงหรือไม่? อย่างไร?

กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
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ใบกิจกรรมที่ 5.2 การจัดกิจกรรม รวมพลังความคิดพิชิต CO2
กิจกรรมที่ 1 แต่ละกลุ่มช่วยกันสืบค้นปริมาณขยะของบ้านแต่ละหลัง
ตารางบันทึก
รายการ

บ้าน...................

บ้าน...................

กระดาษ (กก.)
พลาสติก (กก.)
อะลูมิเนียม (กก.)
เหล็ก (กก.)
แก้ว (กก.)
ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (KgCO2)

กิจกรรมที่ 2 แต่ละกลุ่มช่วยกันคิด ประดิษฐ์เศษวัสดุจากบรรจุภัณฑ์จากบ้านที่ส�ำรวจ
แนวคิดการประดิษฐ์
(ภาพร่างสิ่งที่จะประดิษฐ์)
- ประดิษฐ์ของใช้ที่คุ้มค่าต่อการใช้งาน
- ไม่เป็นการตัดกระบวนการวงจรรีไซเคิล
- ไม่เป็นการยืดอายุของขยะบรรจุภัณฑ์

กิจกรรมที่ 3 แต่ละกลุ่มระดมความคิด โครงการ/กิจกรรม/ชุมนุมที่จะจัดท�ำที่โรงเรียน (ใบกิจกรรม 5.3 ) และน�ำเสนอ
แนวคิดการท�ำโครงการ
ชื่อโครงการ/ชุมนุม .............................................................................






ห้องเรียนสีเขียว/พื้นที่สีเขียว
ด้านพลังงาน
การบริหารจัดการขยะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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ใบกิจกรรมที่ 5.3 สานฝันสู่ห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียวที่ยั่งยืน
1. ชื่อโครงงาน/โครงการ ...............................................................................................................................
( ) ห้องเรียนสีเขียว ( ) ด้านพลังงาน ( ) การจัดการขยะ ( ) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. ผู้ร่วมด�ำเนินงาน (อย่างน้อย 5 คน)
1 ................................................................................................................................................................
2 ................................................................................................................................................................
3 ................................................................................................................................................................
4 ................................................................................................................................................................
5 .....................................................................................................
....................................................................................................

3. วัตถุประสงค์
1 ................................................................................................................................................................
2 ................................................................................................................................................................
3 ................................................................................................................................................................
4. วิธีการด�ำเนินการ
1 ................................................................................................................................................................
2 ................................................................................................................................................................
3 ................................................................................................................................................................
4 ................................................................................................................................................................
5 ................................................................................................................................................................
5. ระยะเวลาที่ด�ำเนินการ ..............................................................................................................................
6. กลุ่มเป้าหมาย ...........................................................................................................................................
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1 ................................................................................................................................................................
2 ................................................................................................................................................................
3 ................................................................................................................................................................
4 ................................................................................................................................................................
5 ................................................................................................................................................................

กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
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ใบความรู้ที่ 4 ใบความรู้ การใช้ประโยชน์จากขยะในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์
ความหมายของบรรจุภัณฑ์
บรรจุภณ
ั ฑ์ หมายถึง สินค้าทุกชนิดทีท่ ำ� จากวัสดุใด ๆ
ที่น�ำมาใช้ส�ำหรับห่อหุ้ม ป้องกัน ล�ำเลียง จัดส่งและน�ำเสนอ
สิ น ค้ า ตั้ ง แต่ วั ต ถุ ดิ บ ถึ ง สิ น ค้ า ที่ ผ ่ า นการผลิ ต ตั้ ง แต่ ผู ้ ผ ลิ ต
ผู้ใช้หรือผู้บริโภค

ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ที่มีในท้องตลาด

คุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. เก็บง่าย
2. ก�ำจัดได้ง่าย
3. มีความปลอดภัยในการใช้งาน
4. มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
5. ง่ายต่อการเข้าใจ (ใช้ง่าย)

สัญลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ฉลากเขียว

Eco product

Eco Packaging

ตัวอย่างการน�ำขยะบรรจุภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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กิจกรรม : ตลาดนัดพาเพลิน
รายละเอียดการจัดกิจกรรมของฐาน
ช่วงชั้น : ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา
ระยะเวลาที่ใช้ : 2 ชั่วโมง
เนื้อหา
การจ�ำลองสถานการณ์ในชีวิตประจ�ำวัน “ตลาดนัดพาเพลิน” โดยการน�ำความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสัญลักษณ์พลังงาน (ไฟฟ้า) มาใช้ เพื่อสะท้อนถึงการเป็นผู้บริโภคที่ชาญฉลาด
ผู้จัดการหรือผู้ผลิตที่มีคุณธรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์
1. สะท้อนความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสัญลักษณ์
พลังงาน
2. สะท้ อนพฤติก รรมการน�ำความรู้เ กี่ยวกั บผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ นมิ ต รกั บสิ่ ง แวดล้ อ มและสั ญ ลั ก ษณ์
พลังงานในการเลือกซื้อ/การตัดสินใจเลือกใช้ และการน�ำเสนอสินค้า
3. ส่งเสริมความคิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ในการเลือกซื้อ เลือกใช้ การวางแผนออกแบบ และ
สร้างสรรค์พัฒนาต่อยอด
สื่อ -อุปกรณ์
- กระดาษปรู๊ฟ สีเมจิก กระดาษกาว		
- สินค้าของจริง (ที่หาได้)			

- เงินส�ำหรับซื้อ-ขายสินค้า
- ป้ายบอกชนิดสินค้า

รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน (ส�ำหรับวิทยากร)
ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน (10 นาที)
1. ผู้น�ำกิจกรรมเปิดตัวทีมวิทยากร โดยใช้กิจกรรมและท่าทางประกอบเพลง เกม และแนะน�ำตัว
วิทยากร วิทยากรพี่เลี้ยงและทีมงาน สพฐ.
2. แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน
3. ผู้น�ำกิจกรรมชี้แจงวัตถุประสงค์
4. ให้กลุ่มส่งสมาชิกจ�ำนวน 1 คน จับฉลากร้านค้า รับใบงาน และรับถุงกิจกรรมจากวิทยากร
พี่เลี้ยง (ถุงกิจกรรมซึ่งประกอบด้วยลูกปัด/ลูกแก้ว 3 สี (แทนคาร์บอน) จ�ำนวนเท่า ๆ กัน สี
ละ 10 เม็ด ซึ่งจะใช้เป็นสัญลักษณ์แทนคาร์บอน พร้อมเงินกลุ่มละ 50,000 บาท) พร้อมให้
ตรวจสอบสิ่งของที่ได้รับไป

กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
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ขั้นสอน (80 นาที)
1. ให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มศึกษาใบงาน และร่วมกันวางแผนและตกแต่งร้าน ก�ำหนดราคาสินค้า
การประชาสัมพันธ์ขายสินค้า ถ่ายภาพร้านพร้อมด้วยสมาชิกครบทุกคนส่งเข้ากลุ่มไลน์
“ตลาดนัดพาเพลิน” และก�ำหนดหน้าที่ตามภาระงาน (15 นาที)
2. ด�ำเนินการขายสินค้าและซื้อสินค้า (35 นาที)
2.1 เปิดตลาด (5 นาที)
		
- วิทยากรท�ำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ตลาด 1 คน
		
- วิทยากรท�ำหน้าที่ประธานและผู้ติดตาม (เปิดตลาด) 2 คน
2.2 ขายสินค้าและซื้อสินค้า (20 นาที)
2.3 ปิดตลาด (10 นาที)
		
- วิทยากรท�ำหน้าที่ประธานและผู้ติดตาม (ปิดตลาด) สะท้อนพฤติกรรมการขาย
สินค้าและซื้อสินค้า
3. สมาชิกร่วมกันจัดการท�ำความสะอาดและจัดการเรื่องขยะที่เกิดขึ้นในร้านและพื้นที่โดยรอบ
(10 นาที)
4. บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น การท�ำบัญชีรายรับ รายจ่าย ร้านค้า จัดท�ำรายงานการซื้อสินค้า
ชนิด จ�ำนวน ราคา และเหตุผลในการเลือกซื้อ (20 นาที)
5. วิทยากรท�ำหน้าที่ประเมิน จ�ำนวน 6 คน ตรวจเช็คพฤติกรรมตลอดกิจกรรมว่ามีพฤติกรรม
ใดบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน และการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มและ
ลดคาร์บอน หรือตักเตือนตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด (ชี้แจงกรรมการ เมื่อเสร็จกิจกรรมถึงเฉลย
กับผู้เข้าอบรม)
		
- สีแดง
มีค่าคาร์บอน +1 คะแนน (แสดงออกถึงพฤติกรรมที่เป็นลบ)
		
- สีเหลือง มีค่าคาร์บอน 0 คะแนน (ตักเตือน)
		
- สีเขียว มีค่าคาร์บอน -1 คะแนน (แสดงออกถึงพฤติกรรมที่เป็นบวก)
5.1 คาร์บอนที่ใช้เพิ่ม ในกรณีที่มีพฤติกรรมท�ำให้เกิดคาร์บอน (เช่น การใช้ถุงพลาสติก
โฟม การไม่คัดแยกขยะ การโฆษณาเกินจริง ฯลฯ)
5.2 คาร์บอนที่ใช้ลด (น�ำเอาคาร์บอนออก) ในกรณีที่มีพฤติกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(เช่น การเลือกภาชนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การแยกขยะ การโฆษณาด้วยข้อมูลจริง)
ขั้นสรุป (30 นาที)
1. สรุปเรื่องขยะที่เกิดขึ้นจากการเปิดร้านค้า ก�ำไร/ขาดทุน (การขายสินค้า) และค่าใช้จ่ายใน
ระหว่างการจ่ายตลาด คุณค่าที่ได้จากการซื้อสินค้า ทุกกลุ่มน�ำเสนอกลุ่มละ 3 นาที (20 นาที)
2. สรุปจ�ำนวนคาร์บอนของแต่ละกลุ่มมีจ�ำนวนเท่าไร ท�ำไมจึงมีมาก/น้อย เกิดจากพฤติกรรม
หรือการกระท�ำเรื่องใดบ้างที่ส่งผลต่อสภาพสิ่งแวดล้อม ประกาศผล มอบรางวัล (10 นาที)
สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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ใบกิจกรรม “ตลาดนัดพาเพลิน”
โจทย์สถานการณ์
“บ้าน” เป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่มีความส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กลุ่มของท่าน
จึงเลือกซื้อบ้านใหม่แบบทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ 40 ตารางวา พร้อมต่อนํ้า-ไฟ ผู้ขายได้สมนาคุณ
ด้วยการมอบเงินสดให้ 50,000 บาท เพื่อให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่จ�ำเป็นในชีวิตประจ�ำวันของสมาชิกตาม
ข้อตกลงที่ก�ำหนด
1. คัดเลือกประธาน/เลขานุการกลุ่ม พร้อมทั้งศึกษาใบงานและเอกสารคู่มือ
2. วางแผนแบ่งหน้าที่ตามใบกิจกรรมที่ก�ำหนด เช่น การบันทึกข้อมูล
3. ให้ ส มาชิ ก ในแต่ ล ะกลุ ่ ม ศึ ก ษาใบงาน ร่ ว มกั น วางแผน ตกแต่ ง ร้ า น ก� ำ หนดราคาสิ น ค้ า
การประชาสัมพันธ์ขายสินค้า ถ่ายภาพร้านพร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มให้ครบทุกคนส่งเข้ากลุ่มไลน์
“ตลาดนัดพาเพลิน” และก�ำหนดหน้าที่ตามภาระงาน (20 นาที)
- ผู้ท�ำหน้าที่ขายสินค้า จ�ำนวน 2 คน
- ผูท้ ำ� หน้าทีซ่ อื้ สินค้าเพือ่ ใช้ในชีวติ ประจ�ำวันของสมาชิกในกลุม่ (ให้เพียงพอต่อจ�ำนวนสมาชิก)
- ต้องเลือกซื้อสินค้าให้ครบทุกร้าน
4. ด�ำเนินการขายสินค้าและซื้อสินค้า (20 นาที)
5. สมาชิกร่วมกันท�ำความสะอาดและจัดการขยะที่เกิดขึ้นในร้านและพื้นที่โดยรอบ (10 นาที)
6. บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น การท�ำบัญชีรายรับ รายจ่าย ร้านค้า จัดท�ำรายงานการซื้อสินค้า
ชนิด จ�ำนวน ราคา และเหตุผลในการเลือกซื้อ (20 นาที)
7. ทุกกลุ่มพร้อมกันในห้องประชุม น�ำเสนอกลุ่มละ 3 นาที
8. ทุกกลุ่มมีการเก็บขยะ ชั่งขยะและจัดท�ำกราฟขยะแต่ละชนิด
9. วิทยากรสรุปเม็ดสีที่แต่ละกลุ่มได้รับ (10 นาที)
10. ประกาศผล มอบรางวัล

กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
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ใบกิจกรรมที่ 1 ตลาดนัดพาเพลิน
บัญชีรายรับ-รายจ่าย
วันที่
ที่

เดือน
รายการ

พ.ศ.

รายรับ
บาท สตางค์

รายจ่าย
บาท สตางค์

คงเหลือ
บาท สตางค์

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ

หมายเหตุ
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ตลาดนัดพาเพลิน/ส�ำหรับกรรมการ
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม
คะแนน ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ที่ 6
1. การวางแผน
±3
2. ความร่วมมือ
±3
3. ตรงต่อเวลา
±3
4. การท�ำบัญชีรายรับ – รายจ่าย
±3
5. เหตุผลในการเลือกซื้อ
±3
6. ความพอเพียงส�ำหรับสมาชิกในกลุม่
±3
7. ความสะอาดและการเก็บกวาด
±3
8. การตกแต่งร้าน
±3
9. การโฆษณา ประชาสัมพันธ์
±3
10. การเลือกใช้ภาชนะที่เป็นมิตรกับ
±3
สิ่งแวดล้อม (บรรจุภัณฑ์)
รายการประเมิน

หมายเหตุ

ตัวอย่าง/แนวทางในการพิจารณาการเพิ่ม-ลดคาร์บอน
ประเด็นพิจารณา
1. การเลือกบรรจุภัณฑ์
2. การเลือกซื้อ (ใช้)
สินค้า/วัตถุดิบ/อาหาร
3. ปริมาณวัตถุดิบ/วัสดุ/
เศษอาหารที่เหลือ
4. ความสะอาดและ
การเก็บกวาด

สีแดง (+ 1)

สีเขียว (-1)

ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ใช้วัตถุดิบหายาก
ใช้วัสดุที่ผ่านกระบวนการ
ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ใช้วัตถุดิบหายาก
ใช้วัสดุที่ผ่านกระบวนการ
วัตถุดิบ/วัสดุ/อาหาร
มีเหลือเกินร้อยละ 40 ขึ้นไป
ไม่เก็บท�ำความสะอาดพื้นที่
เก็บเฉพาะอุปกรณ์
เก็บท�ำความสะอาดแต่ไม่เรียบร้อย

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีในท้องถิ่น
LCA
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีในท้องถิ่น
LCA
วัตถุดิบ/วัสดุ/อาหาร
มีเหลือน้อยกว่าร้อยละ 40
เก็บอุปกรณ์และท�ำความสะอาด
พื้นที่เรียบร้อยในระดับพอใช้ขึ้นไป

กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
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ใบสรุปคะแนนของกรรมการ
ระดับ กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม
คะแนน ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ที่ 6
1. การวางแผน
±3
2. ความร่วมมือ
±3
3. ตรงต่อเวลา
±3
4. การท�ำบัญชีรายรับ–รายจ่าย
±3
5. เหตุผลในการเลือกซื้อ
±3
6. ความพอเพียงส�ำหรับสมาชิกในกลุม่
±3
7. ความสะอาดและการเก็บกวาด
±3
8. การตกแต่งร้าน
±3
9. การโฆษณา ประชาสัมพันธ์
±3
10. การเลือกใช้ภาชนะที่เป็นมิตรกับ
±3
สิ่งแวดล้อม (บรรจุภัณฑ์)
รวมคะแนน
30
ค่าของคาร์บอนสีเหลือง
0
ค่าของคาร์บอนสีแดง
+1
ค่าของคาร์บอนสีเขียว
-1
ผลของคาร์บอน
สรุปผลรางวัล
รายการประเมิน

กลุ่มที่มีคะแนนสูงสุด
กลุ่มที่มีค่าคาร์บอนต�่ำสุด

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ

หมายเหตุ

ส่วนที่ 3
หน่วยตัวอย่าง
และแผนตัวอย่างด้านพลังงาน
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
Green School Camp : ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน
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บทน�ำการเชื่อมโยงฐานการเรียนรู้ สู่การบูรณาการสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
การไฟฟ้าฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) มีจุดประสงค์ร่วมกันในการพัฒนาโรงเรียนและบุคลากรของโรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียว
โรงเรียนสีเขียว โรงเรียนคาร์บอนต�่ำ และโรงเรียนคาร์บอนต�่ำสู่ชุมชน โดยได้มีการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง
โอกาสและความเสี่ยง พบว่าการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรควบคู่กับการพัฒนานักเรียนเป็นสิ่งส�ำคัญ
อันดับต้น ๆ เพื่อน�ำไปสู่การจัดท�ำแผนด�ำเนินการพัฒนาบุคลากรครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษา 384 โรงเรียน ในรูปแบบการอบรมวิทยากรครูแกนน�ำ และนักเรียนผู้น�ำในโรงเรียน
รูปแบบค่าย Green School Camp เพื่อขยายผลต่อในโรงเรียน ที่บ้านนักเรียนและชุมชนต่อไป โดยจัด
ลักษณะของกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมและ Active Learning ในรูปแบบของฐานการเรียนรู้ 6 ฐาน
การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และ 5 ฐานการเรียนรู้ และ 1 กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานและทบทวนความรู้ โดยศึกษารูปแบบกิจกรรมในการน�ำมาประยุกต์ใช้ในการจัด
การเรียนการสอนหรือบูรณาการในสาระการเรียนรู้ด้านพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ครูสามารถ
น�ำมาประยุกต์ใช้ในบทบาทการสอนซึ่งนับได้ว่าเป็นหน้าที่หลักของครูโดยตรง และเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ
โครงการจึงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วยครูที่รับผิดชอบที่ปฏิบัติการสอนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานการนิเทศ ติดตามด้านหลักสูตรและการ
ประเมินผล และผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานของหน่วยงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ร่วมวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง และจัดท�ำโครงสร้างของหน่วย ตัวอย่าง
หน่วย และตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อเป็นเพียงตัวอย่าง
ให้ครูไปประยุกต์ใช้ต่อไปเพียง 1-2 แผนการจัดการเรียนรู้เท่านั้น ซึ่งท่านสามารถอ่านเอกสารตัวอย่างหน่วย
และตัวอย่างแผนอย่างเต็มรูปแบบได้จาก QR Code ที่จัดเตรียม ดังนี้

หน่วยการเรียนรู้

คู่มือนักเรียน

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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ตัวอย่างหน่วยและตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
ในระดับประถมศึกษา

กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ไฟฟ้าส�ำคัญไฉน

ฉลาดคิด ฉลาดใช้ไฟฟ้า

2.

หน่วยการเรียนรู้

1.

ที่

1. เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา
ของไฟฟ้าในประเทศไทย (K)
2. เพื่อให้รู้และเข้าใจแหล่งเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
ของโรงงานไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ (K)
3. เพือ่ ให้รแู้ ละเข้าใจระบบส่งจ่ายไฟฟ้าเข้าสูบ่ า้ นเรือน (K)
4. เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มการผลิต
ไฟฟ้าภายในประเทศไทย (P)
5. เพื่อให้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันด้วยความมุ่งมั่นใน
การท�ำงาน (A)
1. เพื่อให้รู้และเข้าใจในเรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า (K)
2. เพื่อส�ำรวจและจ�ำแนกอุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือน (P)
3. เพื่อเลือกซื้ออุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย (P)
4. เพื่อปฏิบัติการบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างถูกต้อง
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (P)
5. เพื่อปฏิบัติการซ่อมบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า
ขั้นพื้นฐานได้ (P)
6. เพื่อสร้างจิตส�ำนึกเรื่องการประหยัดพลังงาน
ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (P)
7. เพื่อปรับและสร้างพฤติกรรมในการใช้พลังงานอย่าง
รู้คุณค่าและสามารถน�ำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ (P)
8. เพื่อร่วมปฏิบัติกิจกรรมด้วยความรักสามัคคีและ
มุ่งมั่นในการท�ำงาน (A)

จุดประสงค์ของฐาน

ว 2.3 ป.6/1,ป.6/2
ว 2.3 ป.6/1
ค 3.1 ป.5/2
ส 3.1 ป.4/1,ป.4/3
ง 1.1 ป.4/1,ป.5/1
ง 1.1 ป.4/4,ป.5/4
ว 2.3 ป.4/1,ป.4/3
ป.4/5
ต 1.3 ป.4/3
ท 2.1 ป.4/3

ว 2.1 ป.4/1
ว 2.3 ป.6/1
ส 5.2 ป.4/1,ป.4/2
ค 3.1 ป.6/1

ส 4.2 ป.4/2
ท 2.1 ป.4/3
ส 5.1 ป.4/2

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการ
แก้ปัญหา
4.ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี

1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการ
แก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี

สมรรถนะส�ำคัญ

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. อยู่อย่างพอเพียง
4. มุ่งมั่นในการท�ำงาน
5. จิตสาธารณะ

1. มีวินัย		
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการท�ำงาน
4. จิตสาธารณะ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ศึกษาประวัติความเป็นมาของไฟฟ้าใน
ประเทศไทยทาง Website แล้วสรุปเป็น
แผนผังความคิดโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
2. ศึกษาแหล่งเชือ้ เพลิงในการผลิตไฟฟ้าของ
โรงงานไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ทาง Website
3. วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ด้าน
พลังงานจากแผนภูมิวงกลม และอภิปราย
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสรุปผล
1. ศึกษาและรวบรวมความรู้เกี่ยวกับ
อุปกรณ์ไฟฟ้าและการเลือกซื้อเลือกใช้
อุปกรณ์ประหยัดพลังงานทาง
Website
2. ส�ำรวจและจ�ำแนกอุปกรณ์ไฟฟ้าในครัว
เรือนพร้อมน�ำเสนอโดยใช้ตาราง
เปรียบเทียบ
3.ฝึกปฏิบัติการดูแลและการบ�ำรุงรักษา
อุปกรณ์ไฟฟ้า
4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้พฤติกรรมประหยัด
พลังงานที่นักเรียนปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวัน
5. เขียนค�ำศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าใน
ครัวเรือนด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

กิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้

ตารางวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ระดับประถมศึกษา (ป.4-6)

1. เพื่อส�ำรวจสืบค้นข้อมูลความหมายและการคัดแยก
ประเภทขยะได้ (P)
2. เพื่อบอกแหล่งที่มาของขยะได้ (K)
3. เพื่ออภิปรายผลกระทบของมลพิษจากขยะที่มีต่อ
สุขภาพ (P)
4. เพื่อปฏิบัติการจัดการขยะตามหลัก1A3R ได้ (P)
5. ปฏิบัติการเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (P)
6. ร่วมปฏิบัติงานด้วยความสามัคคีและมุ่งมั่น
ในการท�ำงาน (A)

รู้คิด รู้ใช้ ใส่ใจสิ่ง
แวดล้อม

4.

จุดประสงค์ของฐาน

คิด คิด คิด พิชิต CO2 1. เพื่อรู้และเข้าใจวิธีการคิดค�ำนวณค่าไฟฟ้าโดยใช้
EGAT Carbon Footprint Application
2. เพื่อปฏิบัติการค�ำนวณค่าไฟฟ้าโดยใช้
EGAT Carbon Footprint Application
3. เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบผลกระทบของการใช้
ไฟฟ้าที่มีต่อการลด CO2 (P)
4. เพื่อปฏิบัติการใช้เทคโนโลยี ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อ
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
5. เพื่อร่วมปฏิบัติกิจกรรมด้วยการร่วมแรงและมุ่งมั่น
ในการท�ำงาน (A)

หน่วยการเรียนรู้

3.

ที่
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. อยู่อย่างพอเพียง
4. มุ่งมั่นในการท�ำงาน
5. มีจิตสาธารณะ

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. อยู่อย่างพอเพียง
4. มุ่งมั่นในการท�ำงาน
5. มีจิตสาธารณะ

1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้
ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต  
5. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี

ว 1.1 ป 5/4
ส 3.1 ป 4/3
ป 5/2
ป 6/3
ส 5.2 ป 4/1-ป 4/3
ค1.1 ป 4/10
ท 2.1 ป 4/6
ง 1.1 ป 4/4
พ 4.1 ป4/1

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้
ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี

สมรรถนะส�ำคัญ

ว 8.2 ป.4/1,ป.4/3
ป.4/5
ค 1.1 ป.4/5,ป4/6
ป.4/10,ป.4/15,ป.
4/16
ส 3.1 ป.4/3
ง 1.1 ป.4/4,ป.5/4
ต 1.3 ป.4/3
ท 1.1 ป.4/3
ท 3.1 ป.4/3

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

1. ฟังค�ำอธิบายวิธีการคิดค�ำนวณค่าไฟฟ้า
โดยใช้ EGAT Carbon Footprint
Application จากครูผู้สอน
2. ฝึกปฏิบัติการใช้ EGAT Carbon
Footprint Application ค�ำนวณค่าไฟฟ้า
3. อ่านใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า ค�ำนวณ
การปล่อย CO2
4. เปรียบเทียบผลกระทบการใช้ไฟฟ้าที่มี
ต่อการลด CO2 จากใบเสร็จรับเงิน
ค่าไฟฟ้าและสรุปผล
5. จัดกิจกรรมตลาดนัดให้นักเรียนฝึก
เลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมหรือฉลากเขียว
6. พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
1. ใช้เทคโนโลยีหรือแหล่งเรียนรู้ในการ
สืบค้นข้อมูล
2. ส�ำรวจแหล่งทีม่ าของขยะ มลพิษทางบก
ทางน�ำ้ ทางอากาศ โดยกระบวนการกลุม่
3. อภิปรายแลกเปลีย่ น เสนอแนะแนวทาง
เรือ่ งผลกระทบจากมลพิษจากขยะในชุมชน
4. แสดงความคิดเห็นและร่วมกันวางแผน
บริหารจัดการขยะด้วยวิธีการ 1A 3Rs
5. ส�ำรวจการซื้อสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจ�ำ
วัน และร่วมกันอภิปรายเหตุผลที่
เลือกซื้อสินค้าชนิดนั้น

กิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ไฟฟ้านั้นส�ำคัญไฉน

ภาษาไทย
ท 2.1 ป.4/3
การเขียนแผนผังความคิด
เพื่อใช้พัฒนางานเขียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ไฟฟ้านั้นส�ำคัญไฉน

คณิตศาสตร์
ค 3.1 ป.6/1
การใช้ข้อมูลจากแผนภูมิ
รู ป ว ง ก ล ม ใ น ก า ร ห า
ค�ำตอบของโจทย์ปัญหา

ไฟฟ้ า ผลิ ต จากโรงไฟฟ้ า หลายประเภท
ใช้เชื้อเพลิงที่แตกต่างกัน ปริมาณเชื้อเพลิง
มีการเปลี่ยนแปลงจึงจ�ำเป็นต้องวิเคราะห์
สถานการณ์และแนวโน้มในการผลิตไฟฟ้า
ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

ว 2.1 ป.4/1
ว 2.3 ป.6/1
ส่วนประกอบและหน้าที่ของ
แต่ละส่วนประกอบในวงจร
ไฟฟ้ า อย่ า งง่ า ย และสมบั ติ
ด้ า นการน� ำ ไฟฟ้ า ของวั ส ดุ
ในวงจรไฟฟ้า

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส 4.2 ป.4/2
ส 5.1 ป.4/2
ส 5.2 ป.4/1
ส 5.2 ป.4/2

สมรรถนะส�ำคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

หลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร์ ที่ บ ่ ง บอก
พัฒนาการของไฟฟ้าในประเทศไทย และ
แหล่งเชือ้ เพลิงในการผลิตไฟฟ้า พร้อมทัง้
วิเคราะห์สถานการณ์ด้านพลังงานและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชน

คุณลักษณะอังพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่งในการท�ำงาน
4. จิตสาธารณะ

วิทยาศาสตร์

ชิ้นงาน/ภาระงาน
แผนผังความคิดประวัติความเป็นมาของไฟฟ้า

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ฉลาดคิด ฉลาดใช้ไฟฟ้า

ภาษาไทย
ท 2.1 ป. 4/2
การเขี ย นค� ำ ขวั ญ โดยใช้ ค� ำ
ได้ถูกต้องชัดเจนเหมาะสม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ภาษาอังกฤษ
ต 1.3 ป. 4/3
พู ด ประโยคภาษาอั ง กฤษ
เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าในชีวิต
ประจ�ำวัน

ฉลาดคิด ฉลาดใช้ไฟฟ้า
คณิตศาสตร์
ค 3.1 ป. 5/2
เขี ย นแผนภู มิ แ ท่ ง จาก
ข้อมูลการส�ำรวจอุปกรณ์
ไฟฟ้า

อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า สามารถจ� ำ แนกได้
หลายประเภท เราควรเลือกใช้อุปกรณ์
ไฟฟ้ า ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จะง่ า ยต่ อ
การบ�ำรุงรักษา ควรใช้พลังงานอย่าง
ประหยัดและรู้คุณค่า

การงานอาชีพ
ง 1.1 ป.4/1,ป.4/4,ป.5/1,ป.5/4
การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าจะมีผล
ต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยใน
การใช้งานเป็นการใช้งานอย่างรู้คุณค่า

ชิ้นงาน/ภาระงาน
1. ตารางเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้า
ในครัวเรือน
2. ค�ำศัพท์ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ

กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ส 3.1 ป.4/1,ป.4/3
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อ
อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า และน� ำ หลั ก
การของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
มาใช้ในการพิจารณาเลือกซื้อ
อุปกรณ์ไฟฟ้า

วิทยาศาสตร์
ว 2.3 ป.6/1
ส่วนประกอบและหน้าที่
ของอุปกรณ์ไฟฟ้า

สมรรถนะส�ำคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  

1. มีวินัย			
2. ใฝ่เรียนรู้
3. อยู่อย่างพอเพียง		
4. มุ่งมั่นในการท�ำงาน
5. จิตสาธารณะ
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หน่วยการเรียนรู้ 3

ภาษาไทย

คิด คิด คิด พิชิต CO2

ท 1.1 ป.4/3
ท 3.1 ป.4/3
การอ่ า นใบเสร็ จ รั บ เงิ น
ค่าไฟฟ้าและตอบค�ำถาม
จากเรื่องที่อ่าน

การงานอาชีพ
ง 1.1 ป.4/4,ป.5/4

คณิตศาสตร์
ค 1.1 ป.4/5,ป.4/6,ป.4/10
ป.4/15,ป.4/16
การแก้ โ จทย์ ป ั ญ หาของ
จ�ำนวนนับต้องใช้ความรู้เรื่อง
การบวก การลบ การคู ณ
การหาร และกระบวนการ
แก้ปัญหา รวมทั้งตรวจสอบ
ค�ำตอบ

หน่วยการเรียนรู้ 3
คิด คิด คิด พิชิต CO2
การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ สร้ า ง
จิตส�ำนึกในการพลังงาน และทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ว 8.2 ป.4/1,ป.4/3,ป.4/5
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างเข้าใจ
และปลอดภัยในการค้นหาความรู้ เพื่อใช้
ในการแก้ปัญหา

ก า ร ใช ้ พ ลั ง ง า น แ ล ะ
ทรั พ ยากรในการท� ำ งาน
อย่างประหยัดและคุ้มค่า

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส 3.1 ป.4/2,ป.4/3
น� ำ หลั ก การของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ไปสู ่
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ชิ้นงาน / ภาระงาน
1. ค�ำนวณค่าไฟฟ้า โดยใช้ EGAT Ccarbon Footprint Applicatio
2. ตลาดนัดซื้อ-ขายสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้า และอื่น ๆ ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมหรือฉลากสีเขียว

สมรรถนะส�ำคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  

1. มีวินัย			
2. ใฝ่เรียนรู้
3. อยู่อย่างพอเพียง		
4. มุ่งมั่นในการท�ำงาน
5. จิตสาธารณะ
สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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ตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการที่ 1
									
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์						
หน่วยการเรียนที่ 4 เรื่อง รู้คิด รู้ใช้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม			
เรื่อง ความหมาย ประเภท แหล่งที่มาและมลพิษของขยะ			
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
วันที่
เดือน

สาระส�ำคัญ

รหัสวิชา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
เวลา 4 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง
พ.ศ.

ของที่เหลือใช้จากการกระบวนการผลิตและการใช้สอยของมนุษย์ ขยะมี 3 ประเภท ได้แก่
ขยะเปียก
เช่น เศษอาหาร เศษผัก มูลสัตว์ ซากสัตว์
ขยะแห้ง		
เช่น กระดาษ ขวด แก้ว เศษไม้
ขยะอันตราย เป็นขยะที่สร้างอันตราย เช่น กระป๋องสเปรย์ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย
วิทยาศาสตร์
สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
และความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ มีชวี ติ กับสิง่ มีชวี ติ ต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลีย่ นแปลงแทนที่
ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบทีม่ ตี อ่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม แนวทาง
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งน�ำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ป. 5/4 ตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการด�ำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต โดยมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม
การงานอาชีพ
สาระที่ 1 การด�ำรงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการท�ำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท�ำงาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท�ำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะ
นิสัยในการท�ำงาน มีจิตส�ำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการด�ำรงชีวิตและครอบครัว
ป. 4/4 ใช้พลังงานและทรัพยากรในการท�ำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า
ภาษาไทย
สาระที่ 2 การเขียน
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราว
ในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
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ป. 4/6 เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อส�ำรวจและสืบค้นข้อมูล ความหมายและประเภทของขยะ
2. เพื่อให้คัดแยกประเภทของขยะได้
3. อภิปราย บันทึกและน�ำเสนอผลกระทบของมลพิษจากขยะที่มีต่อสุขภาพ

สาระการเรียนรู้

ความหมาย ประเภท แหล่งที่มาของขยะและมลพิษของขยะ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย		
2. ใฝ่เรียนรู้		
3. มุ่งมั่นในการท�ำงาน
สมรรถนะส�ำคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร		
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา		
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นน�ำ
1. นักเรียนดูภาพขยะกองโตจากสื่อ เช่น รูปภาพ หรือวิดีทัศน์ เป็นต้น และครูตั้งค�ำถามกระตุ้น
ความคิดโดยการถามค�ำถามว่า “อะไรที่เราเรียกว่าขยะ” “แล้วทราบหรือไม่ว่าขยะมาจากไหน”
จากนั้นก็สนทนาซักถาม อธิบายถึงที่มาของขยะว่ามาจากการบริโภคของเรา และทุกคนก็มีส่วน
ในการสร้างขยะ โดยแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ขั้นสอน
1. ครูและนักเรียนสนทนาถึงความหมายของค�ำว่า “ขยะ” และอธิบายว่า เมื่อเกิดขยะขึ้นต้องมีการ
ก�ำจัดขยะอย่างไร
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้เห็นถึงบทบาทของทุกคนที่สามารถช่วยลดขยะได้ โดยพูดย�้ำถึงที่มาของขยะ
ว่ามาจากเราทุกคน ดังนั้นทุกคนก็มีส่วนท�ำให้เกิดขยะ และทุกคนก็ควรจะมีบทบาทในการช่วยกัน
ลดขยะด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น “การคัดแยกขยะ” ซึ่งจะท�ำให้ปริมาณของขยะลดลงก่อนจะน�ำไป
จัดการอย่างถูกวิธี
3. นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละเท่า ๆ กัน แล้วออกส�ำรวจขยะในบริเวณโรงเรียน ชุมชน บ้านของตนเอง
เป็นต้น พร้อมใช้เทคโนโลยีในการถ่ายภาพจากแหล่งที่มาของขยะต่าง ๆ ร่วมกับการจดบันทึก
(เช่น ส�ำรวจบริเวณโรงเรียน ครูตั้งค�ำถามเกี่ยวกับปริมาณขยะได้ว่ามีขยะประเภทใดมากที่สุด
มีปริมาณมากที่สุดเพราะเหตุใด แล้วน�ำมาแสดงเป็นสถิติเชิงคณิตศาสตร์ได้ในรูปของแผนภูมิ
(ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูผู้สอน)
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4. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน�ำเสนอประเภทต่าง ๆ ของขยะที่ได้ท�ำการสืบค้นและบันทึกข้อมูลที่
ส�ำรวจมา
5. ครูนำ� กิจกรรม แข่งขัน “การคัดแยกประเภทขยะ” โดยน�ำขยะต่าง ๆ ทีเ่ ป็นของจริงประมาณ 50 ชิน้
เช่น ขวดแก้ว ขวดน�้ำพลาสติก ตุ๊กตาเก่า ถุงพลาสติก ปากกาเคมี หลอดไฟ กระป๋องสเปรย์ ผัก
ต่าง ๆ เป็นต้น และให้แต่ละกลุ่มร่วมปรึกษากันว่าเป็นขยะประเภทใด โดยใช้เวลา 3 นาที
6. นักเรียนร่วมกันน�ำขยะใส่ลงถังทีเ่ ตรียมไว้ (สีเขียว – ขยะทีย่ อ่ ยสลายได้ / สีเหลือง – ขยะรีไซเคิล /
สีน�้ำเงิน – ขยะทั่วไป / สีแดง – ขยะอันตราย) ให้ถูกต้องเมื่อหมดเวลา นักเรียนช่วยกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง (หากถูกต้องจะได้ 1 คะแนน หากใส่ถังผิดหักคะแนน 1 ชิ้น ต่อ 1 คะแนน
ใครได้คะแนนมากกว่าเป็นฝ่ายชนะ)
7. นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดเกี่ยวกับผลกระทบของมลพิษจากขยะที่มีต่อสุขภาพ บันทึกและ
น�ำเสนอต่อที่ประชุม
ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความหมาย ประเภทและแหล่งที่มาในรูป แผนผังความคิด หรือ
ชิ้นงาน ได้ดังนี้
1) ขยะ หมายถึง ของเหลือใช้จากกระบวนการผลิตต่าง ๆ และการใช้สอยของมนุษย์
2) ประเภทของขยะมี 4 ประเภท
(1) ขยะย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหารและพืชผักที่เหลือจากการรับประทาน และการ
ประกอบอาหาร สามารถน�ำไปหมักท�ำปุ๋ยได้
(2) ขยะรีไซเคิลหรือขยะทีส่ ามารถน�ำไปขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ/อโลหะ
เป็นต้น
(3) ขยะทั่วไป เป็นขยะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าในการน�ำไปรีไซเคิล เช่น ซองบะหมี่
ส�ำเร็จรูป เปลือกลูกอม ถุงขนม ถุงพลาสติก เป็นต้น
(4) ขยะอันตราย หรือขยะมีพษิ ทีต่ อ้ งเก็บรวบรวมแล้วน�ำไปก�ำจัดอย่างถูกวิธี เช่น กระป๋อง
ยาฆ่าแมลง หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย เป็นต้น
สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. รูปภาพหรือวิดีทัศน์ขยะกองโต					
2. ขยะประเภทต่าง ๆ 50 ชิ้น
3. ถังขยะ 4 ถัง 4 สี (สีแดง สีเหลือง สีน�้ำเงิน และสีเขียว)
4. สถานที่จริง เช่น โรงครัว บริเวณรอบ ๆ โรงเรียน ชุมชน ฯลฯ
5. กล้องถ่ายภาพ
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การวัดและประเมินผล
1. ภาระงาน/ชิ้นงาน
1) ความคิด ประเภทของขยะ
2) บันทึกผลกระทบของขยะที่มีต่อสุขภาพ
2. เกณฑ์การประเมิน
1) ด้านความรู้ (K) แบบประเมินแผนผังความคิดประเภทของขยะและแหล่งที่มา
2) ด้านทักษะกระบวนการ (P) แบบประเมินการน�ำเสนอเกีย่ วกับประเภทต่าง ๆ ของขยะ
และผลกระทบจากขยะที่มีต่อสุขภาพแบบประเมินสมรรถนะ
3) ด้านคุณลักษณะ (A) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นมีวนิ ยั ใฝ่เรียนรู้ และ
มุ่งมั่นในการท�ำงาน
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ใบงานความรู้ เรื่อง ประเภทต่าง ๆ ของขยะ
1. ความหมายของขยะ
คือ ของที่เหลือใช้จากกระบวนการผลิตและการใช้สอยของมนุษย์
แหล่งที่ท�ำให้เกิดขยะ

1. โรงเรียน ได้แก่ เศษกระดาษ เศษอาหาร น�้ำใช้ เป็นต้น
2. ที่อยู่อาศัย ได้แก่ เศษอาหาร เศษวัสดุ กระดาษ ปฏิกูลขับถ่าย น�้ำเสียจากการซักล้าง เป็นต้น
3. ถนนหนทาง แม่น�้ำล�ำคลอง ได้แก่ เศษวัสดุ กระดาษ ซากพืช ซากสัตว์ ยางรถยนต์ เป็นต้น
4. ตลาด ได้แก่ เศษอาหาร เศษใบตอง เศษพืช-ผัก ถุงพลาสติก เป็นต้น
5. วัดวาอาราม ได้แก่ เศษกระดาษ พวงหรีด เถ้าถ่าน เป็นต้น
6. สวนสาธารณะ ได้แก่ ซากพืช ซากสัตว์ เศษบรรจุภัณฑ์ พลาสติก เป็นต้น
7. สถานที่ก่อสร้าง ได้แก่ เศษหิน เศษปูน เศษไม้ เศษเหล็ก เป็นต้น
8. สถานบันเทิง ได้แก่ น�้ำใช้ เศษบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น
9. โรงพยาบาล ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ เข็มฉีดยา ยาหมดอายุ ผ้าพันแผล ส�ำลี เป็นต้น
10. โรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ สารเคมี เศษบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น
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ใบงาน เรื่อง ประเภทต่าง ๆ ของขยะ
ค�ำชี้แจง : ให้นักเรียนสรุปประเภทต่าง ๆ ของขยะ ในรูปแผนผังความคิด (Mind Mapping)
ตัวอย่าง (นักเรียนควรแสดงออกมาเป็นภาพก็ได้)
ขยะมูลฝอย
(Solid Wastes)

ขยะชุมชนมูลฝอย
(Community Wastes)
ขยะมูลฝอยทั�วไป
(General Wastes)

ขยะแหง
(Refuse)
กระดาษ
พลาสติก
ขวด
แกว
ผา
โลหะ
ยาง
ฯลฯ

ขยะมูลฝอยจากการเกษตร
(Agricultural Wastes)

ขยะมูลฝอยที่เปนอันตรายในบานเร�อน

(Household Agricult Wastes)

ขยะเปยก
(Garbage)

ขยะมูลฝอยที่ไมเปนอันตราย
(Non-Hazardous Wastes)

ขยะมูลฝอยทั�วไป
(General Wastes)

เศษพ�ช
ผัก
ผลไม
เศษอาหาร
ฯลฯ

ขยะมูลฝอยอุตสาหกรรม
(Industrial Wastes)
ของเสียอันตราย
(Hazardous Wastes)
ของเสียที่เปนพ�ษ
ของเสียที่มีฤทธิ์กัดกรอน
ของเสียกัมมันตรังสี
ฯลฯ

ขยะมูลฝอยอันตราย
(Hazardous Wastes)

ถานไฟฉาย
หลอดฟลูออเรสเซนต
สี/กระปองสี
กากสารเคมีและภาชนะบรรจุ
ฯลฯ
ดานชั�งน้ำหนัก
ขยะมูลฝอย
บอรับขยะมูลฝอย
กอนบดขยะมูลฝอย

เคร�่องแยกโลหะ
โดยใชแมเหล็ก

เคร�่องแยกขยะมูลฝอย
โดยใชความหนาแนน
ของขยะ (ตัวที่ 1)
กระดาษ
พลาสติก
เตาเผา

ขบวนการโดยยอของขั�นตอนการทำงานของโรงงานกำจัดขยะมูลฝอย
เพ��อผลิตปุยอินทร�ย ที่ซอยออนนุช เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เคร�่องแยกขยะมูลฝอย
โดยใชความหนาแนน
ของขยะ (ตัวที่ 2)
กอนอิฐ กอนหิน
กอนกรวด ทราย

เคร�่องอัด
เศษเหล็ก
แทงเหล็ก

ขยะมูลฝอย
ที่เปนสารอินทร�ย
ตึกหมักขยะมูลฝอย
5 ชั�น (5 วัน)
ลานตากขยะมูลฝอย
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ตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการที่ 2
รายวิชา									
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์						
หน่วยการเรียนที่ 4 เรื่อง รู้คิด รู้ใช้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม			
เรื่อง ผลกระทบของขยะ						
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
วันที่
เดือน

สาระส�ำคัญ

รหัสวิชา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
เวลา 4 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง
พ.ศ.

ขยะมูลฝอยก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน�้ำ มลพิษทางดิน เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และ
สุขภาพของมนุษย์หลายประการ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลง และพาหะของโรค เป็นบ่อเกิดของโรค เกิด
ความร�ำคาญ และการสูญเสียทางเศรษฐกิจ
วิทยาศาสตร์
สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
และความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ มีชวี ติ กับสิง่ มีชวี ติ ต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลีย่ นแปลงแทนที่
ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบทีม่ ตี อ่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม แนวทาง
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งน�ำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ป. 5/4 ตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการด�ำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตโดยมีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สุขศึกษาและพละศึกษา
สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด�ำรงสุขภาพ การป้องกันโรคและ
การสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
ป. 4/1 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ
คณิตศาสตร์
สาระที่ 1 จ�ำนวนและพีชคณิต
มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ�ำนวน ระบบจ�ำนวน การด�ำเนินการของจ�ำนวน
ผลที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินการ สมบัติของการด�ำเนินการ และน�ำไปใช้
ป. 4/10 หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคนของ จ�ำนวนนับ และ 0
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สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่จ�ำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการด�ำรงชีวิต
อย่างมีดุลยภาพ
ป. 4/3 อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันของตนเอง
ป. 5/2 ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัว
โรงเรียนและชุมชน
ป. 6/3 บอกวิธีและประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตส�ำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ป. 4/1 อธิบายสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนที่ส่งผลต่อการด�ำเนินชีวิตของคนในจังหวัด
ป. 4/2 อธิบายการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในจังหวัดและผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนั้น
ป. 4/3 มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในจังหวัด

การงานอาชีพ

สาระที่ 1 การด�ำรงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการท�ำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท�ำงาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท�ำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะ
นิสัยในการท�ำงาน มีจิตส�ำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อการด�ำรงชีวิตและครอบครัว
ป. 4/4 ใช้พลังงานและทรัพยากรในการท�ำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า
ภาษาไทย
สาระที่ 2 การเขียน
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ป. 4/6 เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกผลกระทบของมลพิษจากขยะ
สาระการเรียนรู้
ผลกระทบของมลพิษจากขยะ

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ

150
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้ 3. อยู่อย่างพอเพียง
4. มุ่งมั่นในการท�ำงาน
สมรรถนะส�ำคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร 2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นน�ำ
1. ให้นักเรียนชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับมลพิษของขยะ
2. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละเท่า ๆ กัน เลือกประธานและกรรมการกลุ่ม
ขั้นสอน
3. แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังต่อไปนี้
- แหล่งที่มาของมลพิษของขยะ
- ผลกระทบที่เกิดจากมลพิษของขยะ
- แนวทางการป้องกัน แก้ไขการลดการเกิดมลพิษของขยะ
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน�ำเสนอผลงาน
ขั้นสรุป
5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเสนอแนวทางกิจกรรมที่ลดการเกิดมลพิษในโรงเรียนและชุมชนของ
ตนเองทางดิน น�้ำ อากาศ ที่นักเรียนสามารถท�ำได้
6. นักเรียนท�ำแผนผังความคิด แหล่งที่มาของมลพิษของขยะ
สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. วิดีทัศน์เกี่ยวกับมลพิษของขยะ
2. เอกสาร/แผ่นพับ/แผ่นภาพ/วารสาร/แผ่นป้ายความรู้เกี่ยวกับมลพิษของขยะ/อินเทอร์เน็ต
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- แผนผังความคิดแหล่งที่มามลพิษของขยะ
- การน�ำเสนอกิจกรรมการลดการเกิดมลพิษของขยะในโรงเรียนหรือชุมชน
การวัดและประเมินผล
1. ด้านความรู้ (K) ความรู้ความเข้าใจเรื่องมลพิษขยะ
2. ด้านทักษะกระบวนการ (P) กระบวนการท�ำงานกลุ่ม
3. ด้านคุณลักษณะ (A) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง
และมุ่งมั่นในการท�ำงาน
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ใบงานที่ 1 เรื่อง แหล่งที่มาของมลพิษของขยะ
ค�ำชี้แจง : ให้นักเรียนสรุปแหล่งที่มาของมลพิษของขยะในรูปแผนผังความคิด (Mind Mapping)

แหล่งที่มามลพิษของขยะ

ใบงานที่ 2
การน�ำเสนอกิจกรรมการลดการเกิดมลพิษของขยะในโรงเรียนหรือชุมชน
ชื่อกิจกรรม
สมาชิกกลุ่ม
		

1
3

2
4

วัตถุประสงค์

งบประมาณที่ใช้

1
2
3

สถานที่
ประโยชน์ที่ได้รับ

วิธีด�ำเนินการ
1
2
3

1
2
3

วัสดุอุปกรณ์
1
2
3
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการที่ 3
รายวิชา บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้					
กลุ่มสาระการเรียนรู้ บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้				
หน่วยการเรียนที่ 4 เรื่อง รู้คิด รู้ใช้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม			
เรื่อง การจัดการขยะ 1A 3Rs					
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
วันที่
เดือน

สาระส�ำคัญ

รหัสวิชา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
เวลา 4 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง
พ.ศ.

1A 3Rs หมายถึง กลยุทธ์ในการจัดการกับขยะมูลฝอย ประกอบด้วยขั้นตอนตั้งแต่ การงดเลิก (Avoid)
ลดการใช้ (Reduce) ใช้ซ�้ำ (Reuse) และหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
วิทยาศาสตร์
สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
และความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ มีชวี ติ กับสิง่ มีชวี ติ ต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลีย่ นแปลงแทนที่
ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบทีม่ ตี อ่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม แนวทาง
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งน�ำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ป. 5/4 ตระหนักในคุณค่าของสิง่ แวดล้อมทีม่ ตี อ่ การด�ำรงชีวติ ของสิง่ มีชวี ติ โดยมีสว่ นร่วมในการดูแล
รักษาสิง่ แวดล้อม
คณิตศาสตร์
สาระที่ 1 จ�ำนวนและพีชคณิต
มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ�ำนวน ระบบจ�ำนวน การด�ำเนินการของจ�ำนวน
ผลที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินการ สมบัติของการด�ำเนินการ และน�ำไปใช้
ป. 4/10 หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคนของจ�ำนวนนับ และ 0
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่จ�ำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการด�ำรงชีวิต
อย่างมีดุลยภาพ
ป. 4/3 อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันของตนเอง
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ป. 5/2 ประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัว
โรงเรียนและชุมชน
ป. 6/3 บอกวิธีและประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตส�ำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ป. 4/1 อธิบายสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนที่ส่งผลต่อการด�ำเนินชีวิตของคนในจังหวัด
ป. 4/2 อธิบายการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในจังหวัดและผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนั้น
ป. 4/3 มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในจังหวัด
การงานอาชีพ
สาระที่ 1 การด�ำรงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการท�ำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท�ำงาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท�ำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะ
นิสัยในการท�ำงาน มีจิตส�ำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อการด�ำรงชีวิตและครอบครัว
ป. 4/4 ใช้พลังงานและทรัพยากรในการท�ำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า
ภาษาไทย
สาระที่ 2 การเขียน
มาตรฐาน ท 2.2 ใช้กระบวนการเขียนสือ่ สาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรือ่ งราวในรูปแบบต่าง ๆ
เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ป. 4/6 เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า
จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้บริหารจัดการขยะตามหลักการ 1A 3Rs ได้
สาระการเรียนรู้
บริหารจัดการขยะตามหลักการ 1A 3Rs
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย 2. ใฝ่เรียนรู้ 3. อยู่อย่างพอเพียง 4. มุ่งมั่นในการท�ำงาน 5. มีจิตสาธารณะ
สมรรถนะส�ำคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร		
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา		
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
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กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นน�ำ
ครูให้นักเรียนชมวิดีทัศน์กองขยะที่รอการคัดแยก แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายแนวทางในการ
บริหารจัดการขยะทีน่ กั เรียนสังเกตเห็น แล้วร่วมกันสนทนาถึงปริมาณขยะทีพ่ บในโรงเรียน ทีบ่ า้ น และหาแนวทาง
แก้ไขตามความคิดเห็นของนักเรียน
ขั้นสอน
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มเท่า ๆ กัน โดยคละทั้งความรู้และความสามารถ
2. นักเรียนชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะตามหลักการ 1A 3Rs
3. ครูอธิบายเพิ่มเติมถึงแนวทางในการบริหารจัดการขยะตามหลักการ 1A 3Rs
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันระดมความคิดแนวทางในการบริหารจัดการขยะตามหลักการ 1A
3Rs แล้วบันทึกข้อมูลลงในใบงานที่ 1
5. ตัวแทนกลุ่มน�ำเสนอแนวทางในการบริหารจัดการขยะตามหลักการ 1A 3Rs
6. ครูอธิบายเพิ่มเติม นอกจากการบริหารจัดการขยะตามหลักการ 1A 3Rs แล้ว เรายังสามารถ
น�ำขยะไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้
7. ครูจดั กิจกรรม “ฉันไปทีไ่ หน” โดยครูให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ น�ำขยะทีพ่ บในโรงเรียนมาออกแบบ
ชิ้นงานจากขยะตามจินตนาการในใบงานที่ 2
8. ตัวแทนกลุ่มน�ำเสนอชิ้นงานจากขยะตามจินตนาการ
ขั้นสรุป
ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดเขียนสรุปองค์ความรู้ในรูปแผนผังความคิด วิเคราะห์
หาแนวทางการบริหารจัดการขยะตามหลักการ 1A 3Rs ภายในโรงเรียน ที่บ้านและชุมชนของนักเรียนแล้ว
น�ำเสนอหน้าชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่ม
สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. วีดิทัศน์ 2. ใบงาน 3. Website
ภาระงาน / ชิ้นงาน
1. แผนผังความคิด
2. ชิ้นงานจากขยะตามจินตนาการ
การวัดและประเมินผล
1. ประเมินด้านความรู้ (K) การน�ำเสนอผลรายงานของกลุ่ม
2. ด้านทักษะกระบวนการ (P) สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
3. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้
อยู่อย่างพอเพียงและมุ่งมั่นในการท�ำงาน

กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
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ใบงานที่ 1 เรื่อง หลักการ 1A 3Rs
ค�ำชี้แจง : ให้นักเรียนสรุปหลักในการบริหารจัดการขยะตามหลักการ 1A 3Rs
ในรูปแผนผังความคิด (Mind Mapping)
การบริหารจัดการขยะด้วยหลักการ 1A 3Rs
1
2
3
4

5
6
7
8
9

ใบงานที่ 2 กิจกรรม เรื่อง “ฉันจะเป็น...”
ชื่อกิจกรรม
สมาชิกกลุ่ม
		

1
3

2
4

วัตถุประสงค์

วัสดุอุปกรณ์

1
2
3

1
2
3

วิธีด�ำเนินการ

ประโยชน์ที่ได้รับ

1
2
3

1
2
3
ออกแบบชิ้นงาน

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยบูรณาการ
Smart Learning พิชิต CO2
รายวิชา คณิตศาสตร์						
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3						
ชื่อหน่วย Smart Learning พิชิต CO2			

สาระส�ำคัญ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
เวลา 2 ชั่วโมง

ค�ำนวณค่าไฟฟ้า วิเคราะห์ เปรียบเทียบผลกระทบการใช้ไฟฟ้า การน�ำความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็น
มาใช้ได้อย่างมีเหตุผล
สาระที่ 1 จ�ำนวนพีชคณิต
ค�ำนวณค่าไฟฟ้า วิเคราะห์ เปรียบเทียบผลกระทบการใช้ไฟฟ้า การน�ำความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็น
มาใช้ได้อย่างมีเหตุผล
มาตรฐานการเรียนรู้ ค1.2
ตัวชี้วัด 			
ม.4/1
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. (A) เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจ�ำวัน
2. (P) เพื่อให้นักเรียนค�ำนวณค่าไฟฟ้า วิเคราะห์ เปรียบเทียบได้
3. (K) เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในรายละเอียดของใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้า
สาระการเรียนรู้		
การค�ำนวณค่าไฟฟ้าจากใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้า
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้ 2. มุ่งมั่นท�ำงาน
สมรรถนะส�ำคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการคิด 2. ความสามารถในการแก้ปัญหา
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นน�ำ
1. ครูน�ำใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้ามาให้นักเรียนรู้จักสังเกต
2. ครูถามนักเรียนถึงการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
3. นักเรียนน�ำใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้าในครัวเรือนมาเรียนรู้ร่วมกัน
ขั้นสอน
1. ครูแจกใบงานให้นกั เรียนน�ำไปค�ำนวณค่าไฟฟ้า วิเคราะห์ เปรียบเทียบ จากใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้า
ของนักเรียน
2. นักเรียนแลกเปลี่ยนใบงานการคิดค�ำนวณค่าไฟฟ้าซึ่งกันและกัน
3. นักเรียนส่งตัวแทนมาน�ำเสนอผลการค�ำนวณ เปรียบเทียบ วิเคราะห์ และอธิบายผลกระทบ
ที่เกิดจากการใช้ค่าไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม
กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
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ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปวิธีการคิดค�ำนวณ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ เน้นผลกระทบเพื่อการ
อนุรักษ์พลังงาน
การวัดและประเมินผล
1. ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้า
- ใบความรู้ เรื่องการค�ำนวณค่าไฟฟ้า
- ใบงาน เรื่องการค�ำนวณค่าไฟฟ้า
- EGAT Carbon Footprint Application
2. เกณฑ์การประเมิน
(K) ตรวจสอบความถูกต้องของใบงาน (A) สังเกตการน�ำเสนอรายงาน
(P) สังเกตวิธีการค�ำนวณของนักเรียน
แบบประเมินแผนผังความคิด (ส�ำหรับครูผู้สอน)
ค�ำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนท�ำเครื่องหมาย ( ü ) ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
เลข
ที่

ชื่อ - สกุล

สรุปความรู้ได้ถูกต้อง
ครบตรงประเด็น

การเชื่อมโยงความรู้
ได้ถูกต้องตามล�ำดับขั้น
ความสัมพันธ์

มีความคิดสร้างสรรค์
ในการเขียนผังความคิด

4

4

4

3

2

1

3

2

1

3

2

รวม

1

1
2
3
4

(ลงชื่อ)

ผู้ประเมิน
)

(
/
เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก		
=
ดี		
=
พอใช้		
=
ปรับปรุง		
=

4
3
2
1

/

คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ
คะแนน		
คุณภาพ
10 -12		
ดีมาก
7 – 9		
ดี
4 – 6 		
พอใช้
1 – 3 		
ควรปรับปรุง
สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
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รายการประเมิน
รายการเกณฑ์การประเมิน
1. สรุปความรู้ได้ถูกต้อง ครบตรงประเด็น
2. การเชื่อมโยงความรู้ได้ถูกต้องตามล�ำดับขั้นความสัมพันธ์
3. มีความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนผังความคิด
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
รายการประเมิน

ค�ำอธิบายระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)

3 (ดี)

2 (พอใช้)

1 (ปรับปรุง)

1. สรุปความรู้ได้ถูกต้อง
ครบตรงประเด็น

สามารถสรุปความรู้
ได้ครบและตรงประเด็น
และถูกต้องทุกหัวข้อ

สามารถสรุปความรู้
ได้ครบ ตรงประเด็น
และมีความถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่

สรุปความรู้
ไม่ครบทุกประเด็น

สรุปความรู้ไม่ถูกต้อง

2. การเชื่อมโยงความรู้
ได้ถูกต้องตามล�ำดับขั้น
ความสัมพันธ์

สามารถเชื่อมโยงความรู้
ได้ถูกต้องตามล�ำดับ
ความสัมพันธ์

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ และล�ำดับ
ความสัมพันธ์ได้
ค่อนข้างครบ

สามารถเชื่อมโยงความรู้
และล�ำดับความสัมพันธ์
ได้บ้าง

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ แต่ไม่เป็นไป
ตามล�ำดับความสัมพันธ์

3. มีความคิดสร้างสรรค์
ในการเขียนผังความคิด

สามารถเขียนผังความคิด
ได้ในรูปแบบที่ถูกต้อง
และสวยงาม

สามารถเขียนผังความคิด
ได้ถูกต้องและ
มีข้อบกพร่อง
เพียงเล็กน้อย

สามารถเขียนผังความคิด
ได้ และมีข้อบกพร่อง
เป็นบางส่วน

สามารถเขียนผัง
ความคิดได้ แต่ขาด
รูปแบบและความสวยงาม

คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ
คะแนน

คุณภาพ

10 -12
7–9
4–6
1–3

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง

กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
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แบบประเมินการน�ำเสนอผลงานรายกลุ่ม (ส�ำหรับครูผู้สอน/นักเรียน)
จุดประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทราบถึงจุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุงของผลงานกลุ่มและการน�ำเสนอผลงานกลุ่ม
ค�ำชี้แจง
1. ท�ำเครื่องหมาย ( ü ) ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมินพฤติกรรม
		
2. รวมคะแนนการประเมิน และเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน
นักเรียนกลุ่มที่
เลข
ที่

ชื่อกลุ่ม
ความถูกต้อง
ของเนื้อหา

ชื่อ - สกุล
4

3

2

วิธีการน�ำเสนอ
ของกลุ่ม
1

4

3

2

ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม
1

4

3

2

(ลงชื่อ)

คะแนนรวม
1

ผู้ประเมิน
)

(
/

/

เกณฑ์การให้คะแนน
ความถูกต้องของเนื้อหา
4
3
2
1

หมายถึง มีเนื้อหาสาระครบถ้วนสมบูรณ์
หมายถึง มีเนื้อหาสาระค่อนข้างครบถ้วน
หมายถึง มีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนแต่ภาพรวมของสาระทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์พอใช้
หมายถึง มีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนแต่ภาพรวมของสาระทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
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วิธีการน�ำเสนอของกลุ่ม
4
3
2
1

หมายถึง รูปแบบการน�ำเสนองานแปลกใหม่ น่าสนใจ ล�ำดับเรื่องราวได้ดีมาก
หมายถึง รูปแบบการน�ำเสนองานน่าสนใจ ล�ำดับเรื่องราวได้ดี
หมายถึง รูปแบบการน�ำเสนองานน่าสนใจพอใช้ ล�ำดับเรื่องราวได้พอใช้
หมายถึง รูปแบบการน�ำเสนองานไม่น่าสนใจ ล�ำดับเรื่องราวได้ไม่ดี

ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม
4
3
2
1

หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ถูกต้องดีมาก ล�ำดับความได้ชัดเจนเข้าใจง่าย
หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ถูกต้องดี ล�ำดับความได้ดีพอใช้
หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ถูกต้องพอใช้ ล�ำดับความได้พอเข้าใจ
หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ไม่ถูกต้อง ล�ำดับความไม่ชัดเจน

เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพ
คะแนน

ดีมาก
4

ดี
3

พอใช้
2

ปรับปรุง
1

เกณฑ์การประเมินจากคะแนนรวม
		
		
		
		

10 – 12		
7 – 9 		
4 – 6 		
1 – 3 		

หมายถึง		
หมายถึง		
หมายถึง		
หมายถึง		

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ความคิดเห็นของผู้อ�ำนวยการ

(ลงชื่อ)

ผู้ประเมิน
(

ต�ำแหน่ง

กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

)
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

ปัญหา/อุปสรรค

แนวทางการแก้ปัญหา

(ลงชื่อ)

ผู้ประเมิน
(

ต�ำแหน่ง

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ

)
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แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงาน ผู้เรียน
ชื่อ - นามสกุล
หน่วยการเรียนรู้ที่
กิจกรรม
ค�ำชี้แจง : ให้ผู้ประเมินขีด ü ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

ชั้น

ผู้ประเมิน
ตนเอง
เพื่อน
ครู
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

ประเด็นที่ประเมิน
1. ตรงจุดประสงค์ที่ก�ำหนด
2. มีความถูกต้องสมบูรณ์
3. มีความคิดสร้างสรรค์
4. มีความเป็นระเบียบ
รวม
รวมทุกรายการ
เฉลี่ย

ผู้ประเมิน
ผู้ประเมิน
ผู้ประเมิน

(ตนเอง)
(เพื่อน)
(ครู)

เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน
ประเด็นที่ประเมิน

คะแนน
4

3

2

1. ผลงานตรงกับ
ผลงานสอดคล้อง
จุดประสงค์ที่ก�ำหนด กับจุดประสงค์
ทุกประเด็น

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์
เป็นส่วนใหญ่

ผลงานสอดคล้อง
กับจุดประสงค์
บางประเด็น

ผลงาน
ไม่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์

2. ผลงานมีความ
ถูกต้องสมบูรณ์

เนื้อหาสาระ
ของผลงาน
ถูกต้องครบถ้วน

เนื้อหาสาระ
ของผลงาน
ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่

เนื้อหาสาระ
ของผลงาน
ถูกต้อง
เป็นบางประเด็น

เนื้อหาสาระ
ของผลงาน
ไม่ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่

3. ผลงานมีความคิด
สร้างสรรค์

ผลงานแสดงออก
ถึงความคิด
สร้างสรรค์ แปลก
ใหม่และเป็นระบบ

ผลงาน
มีแนวคิด
แปลกใหม่
แต่ยังไม่เป็นระบบ

ผลงาน
มีความน่าสนใจ
แต่ยังไม่มีแนวคิด
แปลกใหม่

ผลงาน
ไม่แสดงแนวคิด
ใหม่

4. ผลงานมีความ
เป็นระเบียบ

ผลงานมีความเป็น ผลงานส่วนใหญ่
ระเบียบแสดงออก มีความเป็น
ถึงความประณีต ระเบียบแต่ยงั มี
ข้อบกพร่อง
เล็กน้อย

ผลงานมีความเป็น
ระเบียบ
แต่มีข้อบกพร่อง
บางส่วน

ผลงานส่วนใหญ่
ไม่เป็นระเบียบ
และมีข้อบกพร่อง
มาก

กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

1

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
นักเรียนได้คะแนน 13 คะแนน
ขึ้นไป หรือร้อยละ 80
ถือว่าผ่านเกณฑ์
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แบบประเมินสมรรถนะส�ำคัญของผู้เรียน
ค�ำชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วท�ำเครื่องหมาย ü ลงในช่องที่ตรงกับระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
สมรรถนะด้าน

รายการประเมิน

ดีมาก ดี พอใช้
(3) (2) (1)

1. ความสามารถ 1.1 มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร
ในการสื่อสาร 1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ ความคิด ความเข้าใจของตนเอง โดยใช้
ภาษาอย่างเหมาะสม
1.3 ใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม
มีประสิทธิภาพ
1.4 เจรจาต่อรอง เพื่อขจัดและลดปัญหา
ความขัดแย้งต่าง ๆ ได้
1.5 เลือกรับและไม่รับข้อมูลข่าวสาร
ด้วยเหตุผลและถูกต้อง
2. ความสามารถ 2.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ในการคิด
สังเคราะห์
2.2 มีทักษะในการคิดนอกกรอบ
อย่างสร้างสรรค์
2.3 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2.4 มีความสามารถในการสร้าง
องค์ความรู้
2.5 ตัดสินใจแก้ปัญหาเกี่ยวกับตนเอง
ได้อย่างเหมาะสม
3. ความสามารถ 3.1 สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
ในการแก้ปัญหา ที่เผชิญได้
3.2 ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา
3.3 เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลง
ในสังคม
3.4 แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้
มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
3.5 สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ

สรุปผล
การประเมิน

o ดีมาก
o ดี
o พอใช้
o ปรับปรุง

o ดีมาก
o ดี
o พอใช้
o ปรับปรุง

o ดีมาก
o ดี
o พอใช้
o ปรับปรุง
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ระดับคุณภาพ
สมรรถนะด้าน

รายการประเมิน

ดีมาก ดี พอใช้
(3) (2) (1)

4.ความสามารถ 4.1 เรียนรู้ด้วยตนเองได้เหมาะสมตามวัย
ในการใช้ทักษะ 4.2 สามารถท�ำงานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
ชีวิต
4.3 น�ำความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิต
ประจ�ำวัน
4.4 จัดการปัญหาและความขัดแย้ง
ได้เหมาะสม
4.5 หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง
5.ความสามารถ 5.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมตามวัย
ในการใช้
เทคโนโลยี
5.2 มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี
5.3 สามารถน�ำเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาตนเอง

สรุปผล
การประเมิน
o ดีมาก
o ดี
o พอใช้
o ปรับปรุง

o ดีมาก
o ดี
o พอใช้

5.4 ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์
5.5 มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

o ปรับปรุง

สรุปผลการประเมินสมรรถนะทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับคุณภาพ
o ดีมาก

o ดี

o พอใช้

o ปรับปรุง

ข้อเสนอแนะ

								
ลงชื่อ

ผู้ประเมิน
)

(
วัน เดือน ปี ที่ประเมิน
กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ครูผู้สอน
/

/
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เกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ
ดีมาก		
ดี		
พอใช้
ต้องปรับปรุง

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม�่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
		
ไม่เคยปฏิบัติพฤติกรรมนั้นเลย

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

คะแนนรวม 13-15 คะแนน
คะแนนรวม 9-12 คะแนน
คะแนนรวม 1-8 คะแนน
คะแนนรวม
0 คะแนน

ให้ระดับ
ให้ระดับ
ให้ระดับ
ให้ระดับ

เกณฑ์การสรุปผล
ดีมาก		
ดี		
พอใช้
ต้องปรับปรุง

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ

3
2
1
0

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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แบบประเมินโครงงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ชื่อชิ้นงาน

ระดับชั้น ม.
การประเมิน

1. ความคิดสร้างสรรค์
2. วิธีการศึกษา ค้นคว้า

3. เนื้อหาสาระและประโยชน์

4. การท�ำรายงาน

5. การแสดงชิ้นงานและการน�ำ
เสนอ

/

คะแนนที่ได้
4 3 2 1

รายการประเมิน
1.1 ความแปลกใหม่ของปัญหา
2.1 การก�ำหนดวัตถุประสงค์
2.2 การท�ำงานอย่างมีขั้นตอน
2.3 การใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์อย่างเหมาะสม
3.1 เนื้อหาสาระถูกต้อง
3.2 ผลที่ได้จากการศึกษา
3.3 การน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
3.4 หลักฐานการเก็บข้อมูล
4.1 ความถูกต้องของแบบฟอร์มรายงาน
4.2 การใช้ภาษา
4.3 ข้อมูลถูกต้อง อ้างอิงตามหลักการ
4.4 การอภิปรายผล และสรุปผล
5.1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของการจัดแสดงโครงการ
5.2 การตอบข้อซักถาม

(ลงชื่อ)

ผู้ประเมิน
)

(
/

/

เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ
4
3
2
1

ช่วงคะแนน
56 – 68
43 – 55
30 – 42
17 - 29

เกณฑ์การผ่านได้คะแนนตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป
กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

เกณฑ์การพิจารณา
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
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เกณฑ์การประเมินโครงงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการงานอาชีพเทคโนโลยี
รายการประเมิน

ระดับคะแนน

1. ความคิดสร้างสรรค์
1.1 ความแปลกใหม่ของ
ปัญหา

4....เป็นเรื่องใหม่/วิธีใหม่/ต่อยอดเรื่องเดิมที่น่าสนใจ สามารถเชื่อมโยง
ไปสู่ความสำ�เร็จสร้างสรรค์นวัตกรรมได้
3....เป็นเรื่องใหม่/วิธีใหม่ และน่าสนใจ
2....เป็นเรื่องใหม่/วิธีใหม่ แต่ไม่น่าสนใจ
1...ไม่ใช่เรื่อง/วิธีใหม่
2. วิธีการศึกษาค้นคว้า
4....เขี ย นจุ ด ประสงค์ ต รงประเด็ น ชั ด เจน รั ด กุ ม ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น
2.1 การกำ�หนดจุดประสงค์ สอดคล้องกับชื่อเรื่อง
3....เขียนจุดประสงค์ตรงประเด็น ชัดเจนแต่ไม่รัดกุม สอดคล้องกับชื่อเรื่อง
2....เขียนจุดประสงค์ตรงประเด็น ไม่ชัดเจนแต่สอดคล้องกับชื่อเรื่อง
1….เขียนจุดประสงค์ไม่ตรงประเด็น ไม่สอดคล้องกับชื่อเรื่อง
2.2 การทำ�งานอย่างมี
4....มีการวางแผน การจัดลำ�ดับการทำ�งาน การแบ่งงานอย่างชัดเจน
ขั้นตอน
ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3....มีการวางแผน การจัดลำ�ดับการทำ�งาน การแบ่งงานไม่ชัดเจน ใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2....มีการวางแผน ไม่มีการจัดลำ�ดับการทำ�งาน การแบ่งงานอย่างชัดเจน
ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1….ไม่มีการวางแผน การจัดลำ�ดับการทำ�งาน การแบ่งงานไม่ชัดเจน
ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2.3 การใช้เครื่องมือ วัสดุ
4….มีการใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ อย่างถูกต้องและประยุกต์ใช้วัสดุ
อุปกรณ์อย่างเหมาะสม
ทดแทนอย่างเหมาะสม
3….มีการใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ อย่างถูกต้องและประยุกต์ใช้วัสดุ
ทดแทนบางส่วน
2….มีการใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ไม่ถูกต้องและประยุกต์ใช้วัสดุทดแทน
บางส่วน
1….มีการใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ บางส่วน
3. เนื้อหาสาระและประโยชน์ 4….มีการจัดทำ�เนื้อหาสอดคล้องกับเรื่อง ถูกต้อง สมบูรณ์ครบถ้วน
3.1 เนื้อหาสาระถูกต้อง
3….มีการจัดทำ�เนื้อหาสอดคล้องกับเรื่อง ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน
2….มีการจัดทำ�เนื้อหาสอดคล้องกับเรื่องไม่ถูกต้อง
1….มีการจัดทำ�เนื้อหาไม่สอดคล้องกับเรื่อง
สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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3.2 ผลที่ได้จากการศึกษา

4....ผลการศึกษาน่าเชื่อถือ 100%
3....ผลการศึกษาน่าเชื่อถือ 80%
2....ผลการศึกษาน่าเชื่อถือ 60%
1....ผลการศึกษาไม่น่าเชื่อถือ
4....มีการใช้ประโยชน์ได้จริง ประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย
3....มีการใช้ประโยชน์ได้จริง ประยุกต์ใช้ได้อย่างไม่หลากหลาย
2....มีการใช้ประโยชน์ได้เพียงบางส่วน ประยุกต์ได้ไม่หลากหลาย
1....ใช้งานไม่ได้
4....มีร่องรอย หลักฐานการเก็บข้อมูลอย่างสมบูรณ์ ครบถ้วน
3....มีร่องรอย หลักฐานการเก็บข้อมูลไม่สมบูรณ์ แต่มีครบถ้วน
2....มีร่องรอย หลักฐานการเก็บข้อมูลบางส่วน
1....ไม่มีร่องรอย หลักฐานการเก็บข้อมูล
4....มีองค์ประกอบของรายงานครบถ้วนได้มาตรฐาน เรียงตามล�ำดับ
3....มีองค์ประกอบของรายงานครบถ้วนได้มาตรฐาน ไม่เรียงตามล�ำดับ
2....มีองค์ประกอบของรายงานไม่ครบถ้วน เรียงตามล�ำดับ
1....มีองค์ประกอบของรายงานไม่ครบถ้วน ไม่เรียงตามล�ำดับ
4....เลือกใช้ค�ำถูกต้องตามหลักภาษา กระชับ รัดกุม
ไม่ใช้ค�ำฟุ่มเฟือย พิมพ์ถูกต้องทั้งหมด
3....เลือกใช้ค�ำถูกต้องตามหลักภาษา กระชับ รัดกุม
มีค�ำฟุ่มเฟือย พิมพ์ถูกต้องทั้งหมด
2....เลือกใช้ค�ำถูกต้องตามหลักภาษา กระชับ รัดกุม
มีค�ำฟุ่มเฟือย พิมพ์ผิด 1 – 9 ค�ำ
1....เลือกใช้ค�ำไม่ถูกต้องตามหลักภาษา พิมพ์ผิดมากกว่า 10 ค�ำขึ้นไป
4....มีการอ้างอิงหลักการ ทฤษฎีจากแหล่งข้อมูลหลากหลาย ถูกต้อง
เขียนบรรณานุกรมถูกต้องตามหลักสากล
3....มีการอ้างอิงหลักการ ทฤษฎีจากแหล่งข้อมูลไม่หลากหลาย ถูกต้อง
เขียนบรรณานุกรมถูกต้องตามหลักสากล
2....มีการอ้างอิงหลักการ ทฤษฎีจากแหล่งข้อมูลไม่หลากหลาย ถูกต้อง
เขียนบรรณานุกรมไม่ถูกต้องตามหลักสากล
1....ไม่มีการอ้างอิงหลักการ ทฤษฎีจากแหล่งข้อมูลหลากหลาย ถูกต้อง
เขียนบรรณานุกรมไม่ถูกต้องตามหลักสากล

3.3 การน�ำไปใช้ในชีวิต
ประจ�ำวัน

3.4 หลักฐานการเก็บข้อมูล

4. การท�ำรายงาน
4.1 ความถูกต้องของ
แบบฟอร์มรายงาน
4.2 การใช้ภาษา

4.3 ข้อมูลถูกต้อง อ้างอิง
ตามหลักการ

กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
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4.4 การอภิปรายและสรุป

4....มีการวิเคราะห์และสรุปผลได้สอดคล้องกับข้อมูล
3....มีการวิเคราะห์และสรุปผลได้สอดคล้องกับข้อมูลบางส่วน
2....มีการวิเคราะห์แต่สรุปผลไม่สอดคล้องกับข้อมูล
1....ขาดการวิเคราะห์แต่มีการสรุปผลข้อมูล
5. การแสดงชิ้นงานและ
4...ชิ้นงานได้มาตรฐาน ใช้เทคนิคเรื่องสีในการตกแต่งได้อย่างเหมาะสม
การน�ำเสนอ
หัวข้อมองเห็นชัดเจน ประณีต สวยงาม น�ำเสนออย่างเป็นขั้นตอน
5.1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3...ชิ้นงานได้มาตรฐาน ใช้เทคนิคเรื่องสีในการตกแต่งได้อย่างเหมาะสม
ของการจัดแสดงชิ้นงาน
หัวข้อมองเห็นชัดเจน ไม่ประณีตสวยงาม น�ำเสนออย่างเป็นขั้นตอน
2...ชิ้นงานได้มาตรฐาน ใช้เทคนิคเรื่องสีในการตกแต่งได้อย่างเหมาะสม
หัวข้อมองเห็นชัดเจน ไม่ประณีตสวยงาม น�ำเสนออย่างไม่เป็นขั้นตอน
1...ชิ้นงานไม่ได้มาตรฐาน ใช้เทคนิคเรื่องสีในการตกแต่งบ้าง น�ำเสนอ
อย่างเป็นขั้นตอน
5.2 การตอบข้อซักถาม
4....มีความเข้าใจในชิ้นงานของตน ทราบว่าควรท�ำอะไรบ้าง อะไรที่ยัง
ไม่ได้ท�ำ และท�ำอะไรในขั้นตอนถัดไป การอธิบายมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์
สนับสนุน พูดชัดเจน เสียงดัง ทุกคนร่วมมือกันท�ำหน้าที่ของตน
3....มีความเข้าใจในชิ้นงานของตน ทราบว่าควรท�ำอะไรบ้าง อะไรที่ยัง
ไม่ได้ท�ำ และท�ำอะไรในขั้นตอนถัดไป การอธิบายขาดเหตุผลสนับสนุน
พูดจาฉะฉาน เสียงดัง ทุกคนร่วมมือกันท�ำหน้าที่ของตน
2....มีความเข้าใจในชิ้นงานของตน ทราบว่าควรท�ำอะไรบ้าง การอธิบาย
ขาดเหตุผลสนับสนุน พูดจาฉะฉาน แต่ละคนท�ำหน้าที่ของตน เข้าใจ
โครงงานไม่ครบทุกส่วน
1....มีความเข้าใจในชิ้นงานของตนไม่ครบทุกส่วน บางคนปฏิบัติหน้าที่
ไม่เต็มที่

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ

แผนการจัดการเรียนร้
นรู้
ระดับมัธยมศึกษา

หน่วยการเรียนรู้

เปิดโลกพลังงาน

การใช้ไฟฟ้าอย่าง
มีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย

ที่

1

2

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ว1.1, ว2.3, ว4.5
ส3.1 ม.4/2,ส5.2
ม.4/1-2
ค1.2 ม.4/1
ต1.1 ม.4-6/3-4, ต1.2 ม.
4-6/4-5, ต1.3 ม.4-6/1-3,
ต3.1 ม.4-6, ต4.1 ม.4-6
ท1.1 ม.4/7, ท2.1 ม.4/2
ง4.1 ม.4/4, ม.4/7
1. เพื่อให้ความรู้ในเรื่องอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า (K) ว2.3, ว4.5, ว6.3
2. ส�ำรวจและจ�ำแนกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า (P) ส3.1 ม.4/1
3. เลือกซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมี
ค3.2 ม.4/1, ม.4/2
ประสิทธิภาพและปลอดภัย (P)
ต1.3 ม.4-6/2-3, ต1.2 ม.
4. มีความรู้ในการบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์
4-6/4-5, ต1.1 ม.4-6/3-4,
เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ต3.1 ม.4-6, ต4.1 ม.4-6
และปลอดภัย (K)
ท1.1 ม.4/4, ท2.1 ม.4/1
5. อธิบายถึงความปลอดภัยของการใช้พลังงาน ง4.1 ม.4/3-7, ง4.4 ม.4/3-4
ไฟฟ้าที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม (K)
6. ซ่อมบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
ขั้นพื้นฐานได้ (P)
7. จิตส�ำนึกเรื่องการประหยัดพลังงาน
ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (A)
8. เมื่อพฤติกรรมในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
และสามารถน�ำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ (A)

1. เพื่อให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของไฟฟ้า
ในประเทศไทย (K)
2. เพื่อทราบที่มาของแหล่งเชื้อเพลิงในการผลิต
ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ (K)
3. เพื่อศึกษาระบบส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่
บ้านเรือน (K)
4. วิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มการผลิต
ไฟฟ้าในประเทศไทย (P)

จุดประสงค์ของฐาน

1. ความสามารถ
ในการสื่อสาร
2.ความสามารถ
ในการสื่อสาร
3. ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถ
ในการใช้ทักษะ

1. ความสามารถ
ในการสื่อสาร
2. ความสามารถ
ในการสื่อสาร

สมรรถนะ

1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. มุ่งมั่นในการท�ำงาน
6. อยู่อย่างพอเพียง
7. รักความเป็นไทย
8. จิตสาธารณะ

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการท�ำงาน
7. รักความเป็นไทย
8. จิตสาธารณะ

1. ส�ำรวจระบบการใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงเรียน
2. จ�ำแนกประเภทของระบบการใช้พลังงานไฟฟ้า
ในโรงเรียน
3. ศึกษาฉลากของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
4. วิเคราะห์เปรียบเทียบ การเลือกใช้อุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
5. สรุปองค์ความรู้การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย
6. ปฏิบัติซ่อมบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
พื้นฐาน

1. ศึกษาประวัติความเป็นมาของการเกิดไฟฟ้าและ
น�ำเข้ามาใช้ในประเทศไทย
2. เรียนรู้แหล่งที่มาของเชื้อเพลิงที่มีการใช้ในการ
ผลิตไฟฟ้าแต่ละประเภท
3. เรียนรู้ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าแต่ละประเภท
4. วิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้ม
การผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย

กิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้

ตัวอย่างหน่วยและตัวอย่างแผน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขยะน่ารู้

4

ว1.1, ว2.3, ว4.5, ว5.1,
ว6.3, ว8.1, ว8.2
ส2.1 ม.1/2 ส3.1 ม.1/2
ต1.1 ม.4-6/1,4 ต1.2 ม.
4-6/4-5, ต1.3 ม.4-6/1-3,
ต3.1 ม.4-6, ต4.1 ม.4-6
ค1.2 ม.4/1
ง1.1 ม.4/4,5,7
ท1.1 ม.4/3-5

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

1. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความหมาย ที่มา ว1.1, ว8.1, ว8.2
และประเภทของขยะ (K)
ง1.1 ม.4/4,5,7 ง4.1 ม.
4/3-4
ส5.2 ม.4/2 ส2.2 ม.4/1
ต1.1 ม.4-6/1,3-4 ต1.2 ม.
4-6/2-3, ต1.3 ม.4-6/1,3
ต3.1 ม.4-6/1, ต4.1 ม.
4-6/1
ท1.1 ม.4/7 ท2.1 ม.4/2
ท3.1 ม.4/1
ค1.2 ม.4/1 ค3.2 ม.4/1-2

Smart Learning 1. สามารถค�ำนวณค่าไฟฟ้าโดยใช้
Energy พิชิต CO2 EGAT Carbon Footprint Application ได้ (P)
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลกระทบของการใช้
ไฟฟ้าที่มีต่อการลด CO2
3. สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล
เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3

จุดประสงค์ของฐาน

หน่วยการเรียนรู้

ที่

2.ความสามารถ
ในการสื่อสาร

1. ความสามารถ
ในการสื่อสาร
2.ความสามารถ
ในการสื่อสาร
3. ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถ
ในการใช้ทักษะ
5. ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี
1. ความสามารถ
ในการสื่อสาร

สมรรถนะ

8. จิตสาธารณะ

7. รักความเป็นไทย

6. มุ่งมั่นในการท�ำงาน

5. อยู่อย่างพอเพียง

4. ใฝ่เรียนรู้

3. มีวินัย

1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. มุ่งมั่นในการท�ำงาน
6. อยู่อย่างพอเพียง
7. รักความเป็นไทย
8. จิตสาธารณะ

1. ศึกษาความหมาย ที่มา ประเภท วัฏจักรชีวิต
ขยะ

1. ศึกษา EGAT Carbon Footprint Application
2. ค�ำนวณหน่วยการใช้ไฟฟ้าจากใบเรียกเก็บ
ค่าไฟฟ้าจากแหล่งต่าง ๆ โดยใช้
EGAT Carbon Footprint Application
3. วิเคราะห์ผลของการใช้ไฟฟ้าในการปล่อย CO2
4. ก�ำหนดประเด็นสถานการณ์ปัญหา
5. ตัดสินใจเลือกและออกแบบวางแผนท�ำโครงงาน
6. ลงมือปฏิบัติ
7. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

กิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้

วัดรอยเท้านิเวศ

จัดการขยะมลพิษ
เพื่อชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม

ที่

5

6

1. ปฏิบัติการเลือกแนวทางเพื่อแก้ปัญหาขยะ
โดยใช้หลัก 1A 3Rs ได้ (P)
2. มีพฤติกรรมในการลดขยะและจัดการขยะ
ได้อย่างถูกวิธี (A)

1. วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาขยะและค�ำนวณ
รอยเท้านิเวศที่เกิดจากการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก (P)

จุดประสงค์ของฐาน
ว1.1, ว8.1, ว8.2
ง1.1 ม.4/4,5,7 ง4.1 ม.
4/3-4
ส5.2 ม.4/2 ส2.2 ม.4/1
ต1.1 ม.4-6/1,3-4 ต1.2 ม.
4-6/2-3, ต1.3 ม.4-6/1,3
ต3.1 ม.4-6/1, ต4.1 ม.
4-6/1
ท1.1 ม.4/7 ท2.1 ม.4/2
ท3.1 ม.4/1
ค1.2 ม.4/1 ค3.2 ม.4/1-2
ว1.1, ว8.1, ว8.2
ง1.1 ม.4/4,5,7 ง4.1 ม.
4/3-4
ส5.2 ม.4/2 ส2.2 ม.4/1
ต1.1 ม.4-6/1,3-4 ต1.2 ม.
4-6/2-3, ต1.3 ม.4-6/1,3
ต3.1 ม.4-6/1, ต4.1 ม.
4-6/1
ท1.1 ม.4/7 ท2.1 ม.4/2
ท3.1 ม.4/1
ค1.2 ม.4/1 ค3.2 ม.4/1-2

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

1. ความสามารถ
ในการสื่อสาร
2. ความสามารถ
ในการสื่อสาร
3. ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถ
ในการใช้ทักษะ
5. ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี

1. ความสามารถ
ในการสื่อสาร
2. ความสามารถ
ในการสื่อสาร
3. ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถ
ในการใช้ทักษะ

สมรรถนะ

1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. มุ่งมั่นในการท�ำงาน
6. อยู่อย่างพอเพียง
7. รักความเป็นไทย
8. จิตสาธารณะ

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. มุ่งมั่นในการท�ำงาน
6. อยู่อย่างพอเพียง
7. รักความเป็นไทย
8. จิตสาธารณะ

1. กิจกรรมออกแบบ วางแผน การจัดท�ำโครงงาน
เพื่อมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขยะอย่างถูกวิธี
2. ลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดเวทีการเรียนรู้

1. ส�ำรวจชนิด ปริมาณ ประเภท ที่มาของขยะ
ในโรงเรียน ชุมชน
2. วิเคราะห์สถานการณ์ขยะในโรงเรียน ชุมชน
ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3. ค�ำนวณรอยเท้านิเวศที่เกิดจากขยะในโรงเรียน
ชุมชน ที่ส่งผลกระทบต่อการเกิดภาวะโลกร้อน

กิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ
เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ชื่อหน่วย

ชื่อแผน

1. ไฟฟ้าส�ำคัญไฉน

2. ฉลาดคิด
ฉลาดใช้ไฟฟ้า

3. คิด คิด คิด
พิชิต CO2

4. รู้คิด รู้ใช้ ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

1. ประวัติความเป็นมาของไฟฟ้า

1. เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของไฟฟ้า
ในประเทศไทย
2. เพื่อให้รู้และเข้าใจแหล่งเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของ
โรงงานไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ

1

2. สถานการณ์พลังงาน
ในประเทศไทย
3. เพื่อให้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน
ด้วยความมุ่งมั่น

1. เพื่อให้รู้และเข้าใจระบบส่งจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่บ้านเรือน
2. เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มการผลิตไฟฟ้า
ภายในประเทศไทย

1

1. อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิต
ประจ�ำวัน

1. เพื่อให้รู้และเข้าใจในเรื่องอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
2. เพื่อส�ำรวจและจ�ำแนกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

1

2. การเลือกซื้อ และบ�ำรุงรักษา
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

1. เพื่อเลือกซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย
2. เพื่อปฏิบัติในการบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
3. เพื่อปฏิบัติซ่อมบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
ขั้นพื้นฐานได้

1

3. รู้คุณค่าพลังงาน

1. เพื่อสร้างจิตส�ำนึกเรื่องการประหยัดพลังงาน
ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อปรับและสร้างพฤติกรรมในการใช้พลังงาน
อย่างรู้คุณค่าและสามารถน�ำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้

1

1. การใช้ EGAT Carbon
Footprint Application

1. เพื่อสามารถค�ำนวณค่าไฟฟ้าโดยใช้ EGAT Carbon
Footprint Application ได้
2. เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบผลกระทบของการใช้ไฟฟ้า
ที่มีต่อการลดการปล่อย CO2

1

2. รู้รักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

1. เพื่อฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1

1. ความหมาย ประเภทและ
แหล่งที่มาของขยะ

1. เพื่อบอกความหมายและประเภทของขยะได้
2. เพื่ออธิบายแหล่งที่มาของขยะได้

1

2. ผลกระทบของขยะ

1. เพื่อแสดงความคิดเห็นผลกระทบของมลพิษจากขยะ
ที่ส่งผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

1

3. การจัดการขยะ 1A 3Rs

1. เพื่ออธิบายวิธีการบริหารจัดการขยะ 1A3R ได้

1

4. ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 1. เพือ่ อธิบายวิธกี ารเลือกซือ้ สินค้าทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมได้
รวม

กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

1
11
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เปิดโลกพลังงาน				

เวลา 5 ชั่วโมง

เปิดโลกพลังงาน
ประเทศไทยเริ่มน�ำไฟฟ้ามาใช้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 มีการพัฒนาระบบและสร้างโรงไฟฟ้าโดยเชื้อเพลิง
ต่างชนิดกันในการผลิตกระแสไฟฟ้า มีระบบสั่งจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่บ้านเรือน ซึ่งสถานการณ์และแนวโน้ม
การผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นตามความต้องการของผู้ใช้ในประเทศ
ภาษาไทย
ท1.1 ม.4/7, ท2.1 ม.4/2
อ่านจับใจความบทร้อยแก้วเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของไฟฟ้า ที่มาของแหล่งเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ระบบ
สั่งจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่บ้านเรือน วิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มการผลิตไฟฟ้าในประเทศ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด
บันทึก ย่อความ รายงาน และเขียนเรียงความ
คณิตศาสตร์
ค1.2 ม.4/1
ศึกษาข้อมูลสถานการณ์ แนวโน้มในการผลิตไฟฟ้า มาค�ำนวณใช้ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชันเพื่อวิเคราะห์
สถานการณ์ในประเทศไทย
ภาษาอังกฤษ
ต1.1 ม.4-6/3-4, ต1.2 ม.4-6/4-5, ต1.3 ม.4-6/1-3, ต3.1 ม.4-6, ต4.1 ม.4-6
การอ่านวิเคราะห์ สรุป ตีความ ประวัติความเป็นมา แหล่งที่มาและระบบการผลิตไฟฟ้า การพูดและเขียน สรุป
ใจความส�ำคัญและแสดงความคิดเห็นสถานการณ์และแนวโน้มของการผลิตไฟฟ้าในประเทศ
สังคมศึกษาฯ
ส3.1 ม.4/2,ส5.2 ม.4/1-2
วิเคราะห์สถานการณ์ของการใช้พลังงานที่มีผลต่อภาวะโลกร้อน เพื่อให้สามารถบอกปัญหาในการพัฒนาประเทศ
ที่เกิดจากการขาดแคลนพลังงาน รวมทั้งก�ำหนดแนวทางในการจัดการพลังงานที่ปลอดภัยและยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
วิทยาศาสตร์
ว1.1, ว2.3, ว4.5
การผลิตกระแสไฟฟ้าจ�ำเป็นต้องรู้แหล่งที่มาของเชื้อเพลิง ระบบการส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่บ้านเรือนตลอดจน
แนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้าในปัจจุบันที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ง4.1 ม.4/4, ม.4/7
อธิบายการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าและระบบส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า วิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้ม
การผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างจิตส�ำนึกในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
สมรรถนะส�ำคัญของผู้เรียน
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการคิด
- ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ความสามารถในการใช้ทักษะ
- ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ซื่อสัตย์สุจริต
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งมั่นในการท�ำงาน
- อยู่อย่างพอเพียง
- รักความเป็นไทย
- จิตสาธารณะ

ชิ้นงาน/ภาระงาน
- VDO Clip
- แผนภูมิ กราฟ แผนภาพ โปสเตอร์
- ผังความคิด
- เว็บไซต์ Application
- เอกสาร ใบความรู้ ใบงาน แผ่นพับ

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

เวลา 15 ชั่วโมง

การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้อปุ กรณ์ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยจ�ำเป็นต้องมีความรูใ้ นการเลือกซือ้ การซ่อมบ�ำรุงรักษา
อุปกรณ์เบือ้ งต้นได้ตลอดจนต้องปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม มีเจตคติทด่ี เี พือ่ ให้เกิดพฤติกรรม
การใช้พลังงานอย่างรูค้ ณ
ุ ค่าและสามารถน�ำความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ได้
ภาษาไทย
ท1.1 ม.4/4, ท2.1 ม.4/1
การอ่านเรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าท�ำให้ผู้อ่านเกิดความรู้สามารถคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน สู่การส�ำรวจ จ�ำแนก
เลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า บ�ำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ แล้วเขียนอธิบาย บรรยาย พรรณนา โน้มน้าว
เพื่อสร้างพฤติกรรมให้เกิดจิตส�ำนึกในการประหยัดและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
คณิตศาสตร์
ค3.2 ม.4/1, ม.4/2
เลือกซื้อและจ�ำแนกอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ค�ำนวณ เปรียบเทียบ ประสิทธิภาพของเครื่องใช้ และสามารถน�ำไป
ใช้ได้อย่างปลอดภัย
ภาษาอังกฤษ

ต1.3 ม.4-6/2-3, ต1.2 ม.4-6/4-5, ต1.1 ม.4-6/3-4, ต3.1 ม.4-6, ต4.1 ม.4-6

การอ่านวิเคราะห์ สรุป ตีความ อุปกรณ์ไฟฟ้าบ�ำรุงรักษา การบ�ำรุงรักษาและการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า การพูด
และเขียนแสดงความคิดเห็น การประหยัดพลังงานที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
สังคมศึกษาฯ
ส3.1 ม.4/1
ส�ำรวจเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ในโรงเรียน เปรียบเทียบ วิเคราะห์ ข้อมูลจากฉลาก เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า สามารถ
ตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย สามารถปฏิบัติตนในการใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า
วิทยาศาสตร์
ว2.3, ว4.5, ว6.3
การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องคุ้มค่า ประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงจ�ำเป็นต้องรู้จักประหยัด วิธี
การเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งานจึงจ�ำเป็นต้องมีความรู้อย่างถ่องแท้ ส่งผลดีต่อตนเอง
และประเทศ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ง4.1 ม.4/3-7, ง4.4 ม.4/3-4
สามารถซ่ อ มบ� ำ รุ ง อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและปลอดภั ย มี จิ ต ส� ำ นึ ก ในการใช้ พ ลั ง งาน
อย่างคุ้มค่า ยั่งยืน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สมรรถนะส�ำคัญของผู้เรียน
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการคิด
- ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ความสามารถในการใช้ทักษะ
- ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ซื่อสัตย์สุจริต
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งมั่นในการท�ำงาน
- อยู่อย่างพอเพียง
- รักความเป็นไทย
- จิตสาธารณะ

กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ชิ้นงาน/ภาระงาน
- ส�ำรวจระบบการใช้พลังงานในโรงเรียนและ
น�ำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ
- ซ่อมบ�ำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน
- เครื่องใช้ไฟฟ้า
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Smart Learning พิชิต CO2
EGAT Carbon Footprint Application เป็นเครื่องมือที่ใช้ส�ำหรับค�ำนวณหน่วยการใช้ไฟฟ้าและ
การปล่อย CO2 และสามารถเปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด ตลอดจนสามารถ
ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย น�ำไปสู่การวิเคราะห์ ออกแบบวิธีการเพื่อน�ำไปสู่การลดภาวะโลกร้อน
ภาษาไทย
ท1.1 ม.4/3-5
การเรียนรู้วิธีการค�ำนวณค่าไฟฟ้า ผลกระทบของการใช้ไฟฟ้าที่มีต่อการลด CO2 โดยใช้ Application EGAT
CO2 Calculator แล้วน�ำมาวิเคราะห์และคาดคะเนเหตุการณ์ถึงผลกระทบของการใช้ไฟฟ้าที่มีผลต่อการลด CO2 และพูด
แสดงความคิดเห็นโต้แย้งอย่างมีเหตุผล
คณิตศาสตร์
ค1.2 ม.4/1
ค�ำนวณค่าไฟฟ้า วิเคราะห์ เปรียบเทียบผลกระทบการใช้ไฟฟ้า การน�ำความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นมาใช้ได้
อย่างมีเหตุผล
ภาษาอังกฤษ
ต1.1 ม.4-6/1,4 ต1.2 ม.4-6/4-5, ต1.3 ม.4-6/1-3, ต3.1 ม.4-6, ต4.1 ม.4-6
การสืบค้นข้อมูลการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ พูดและ
เขียนสรุปใจความส�ำคัญและแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์
สังคมศึกษาฯ
ส2.1 ม.1/2 ส3.1 ม.1/2
ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา กฎหมาย และนโยบาย ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจน
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนตามแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิทยาศาสตร์
ว1.1, ว2.3, ว4.5, ว5.1,ว6.3, ว8.1,ว8.2
พลังงานไฟฟ้าถูกน�ำมาใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจ�ำวันจึงจ�ำเป็นต้องมีความรูใ้ นการเลือกใช้อปุ กรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
ประหยัดและปลอดภัย รวมทั้งมีส่วนร่วมรับผิดชอบและสร้างจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ง1.1 ม.4/4,5,7
เข้าใจการท�ำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการท�ำงาน ทักษะการจัดการการจัดการทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
ทักษะการท�ำงานร่วมกัน มีประสบการณ์ท�ำงาน มีจิตส�ำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมรรถนะส�ำคัญของผู้เรียน
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการคิด
- ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ความสามารถในการใช้ทักษะ
- ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ซื่อสัตย์สุจริต
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งมั่นในการท�ำงาน
- อยู่อย่างพอเพียง
- รักความเป็นไทย
- จิตสาธารณะ

ชิ้นงาน/ภาระงาน
- โครงงานการอนุรักษ์พลังงานเพื่อลดโลกร้อน
- EGAT Carbon Footprint Application
- ใบความรู้

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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การจัดการขยะเพื่อลดรอยเท้านิเวศ
สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมก�ำลังทวีความรุนแรงตั้งแต่ระดับโรงเรียน ชุมชน และโลก ซึ่งส่งผลต่อการด�ำรงชีวิตของคน
ทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพปัญหาขยะซึ่งก�ำลังส่งผลต่อระบบนิเวศ สภาวะโลกร้อนและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ดังนั้นจึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีความรู้เรื่องการจัดการขยะอย่างถูกวิธี ตั้งแต่การคัดแยก
ขยะการลด ละ เลิก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดขยะเพื่อให้เกิดความตระหนัก เจตคติ และทักษะในการปฏิบัติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม
ภาษาไทย		
ท1.1 ม.4/7 ท2.1 ม.4/2 ท3.1 ม.4/1
การศึกษาสภาพปัญหาขยะแล้วน�ำมาตีความ แปลความ ขยายความ เขียนเรียงความ และแสดงความคิดเห็นถึงผลกระทบต่อระบบ
นิเวศและสภาวะโลกร้อน เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
คณิตศาสตร์

ค1.2 ม.4/1

ศึกษาข้อมูลสถานการณ์ แนวโน้มในการผลิตไฟฟ้า มาค�ำนวณใช้ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชันเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ในประเทศไทย
ภาษาอังกฤษ
ต1.1 ม.4-6/1,3-4 ต1.2 ม.4-6/2-3, ต1.3 ม.4-6/1,3 ต3.1 ม.4-6/1, ต4.1 ม.4-6/1
การอ่านจับใจความส�ำคัญวิเคราะห์ สรุป ตีความ เกี่ยวกับที่มา/วัฏจักร ประเภทของขยะและสถานการณ์ปัญหาขยะในประเทศ
การเขียนและพูดน�ำเสนอแนวทางเพื่อแก้ปัญหาขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพและการจัดการขยะอย่างถูกวิธี
สังคมศึกษาฯ
ส5.2 ม.4/2 ส2.2 ม.4/1
กิจกรรมการด�ำรงชีวิตของมนุษย์ท�ำให้เกิดขยะต่าง ๆ จ�ำนวนมาก ท�ำให้มีผลกระทบต่อการด�ำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
และของโลก ซึ่งปัจจุบันปัญหาขยะก�ำลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะประเทศไทย รัฐบาลได้ก�ำหนดให้ปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติ
ให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมมืออย่างจริงจังในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
วิทยาศาสตร์
ว1.1, ว8.1, ว8.2
รอยเท้านิเวศ คือ วิธีการวัดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดจากการท�ำกิจกรรมของมนุษย์ เริ่มตั้งแต่การกินอาหาร ขยะที่เกิดขึ้น
รวมทั้งกระบวนการจัดการของเสียทั้งหมด ดังนั้นการจัดการขยะจึงเป็นเรื่องที่ส�ำคัญ ต้องปลูกจิตส�ำนึกให้ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ โดย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ง1.1 ม.4/4,5,7 ง4.1 ม.4/3-4
สามารถประกอบอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยโครงงานอาชีพ มีจิตส�ำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ยั่งยืน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สมรรถนะส�ำคัญของผู้เรียน
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการคิด
- ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ความสามารถในการใช้ทักษะ
- ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ซื่อสัตย์สุจริต
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งมั่นในการท�ำงาน
- อยู่อย่างพอเพียง
- รักความเป็นไทย
- จิตสาธารณะ

กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ชิ้นงาน/ภาระงาน
- โครงงานการจัดการขยะเพื่อลดรอยเท้านิเวศ
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แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยบูรณาการ Smart Learning พิชิต CO2
รายวิชา ภาษาอังกฤษ						
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3						
ชื่อหน่วย Smart Learning พิชิต CO2				

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
เวลา 2 ชั่วโมง

สาระส�ำคัญ

EGAT Carbon Footprint Application เป็นเครื่องมือที่ใช้ส�ำหรับค�ำนวณหน่วยการใช้ไฟฟ้าและ
การปล่อย CO2 และสามารถเปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด ตลอดจนสามารถ
ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย น�ำไปสู่การวิเคราะห์ ออกแบบวิธีการ เพื่อน�ำไปสู่การลดภาวะโลกร้อน
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
มาตรฐานการเรียนรู้
ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
อย่างมีประสิทธิภาพ
ต 1.3 น�ำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูดและเขียน
ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระเรียนรู้อื่นและเป็นพื้นฐานในการพัฒนา
แสวงหาความรู้และเปิดโลกทัศน์ของตน
ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
ตัวชี้วัด ต1.1 ม.4-6/1,4 ต1.2 ม.4-6/4-5, ต1.3 ม.4-6/1-3, ต3.1 ม.4-6, ต4.1 ม.4-6
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. (K) 1.1 อธิบายค�ำความหมายค�ำศัพท์
1.2 วิเคราะห์/เปรียบเทียบผลกระทบของการใช้ไฟฟ้าที่มีต่อการลด CO2 ได้
2. (P) 2.1 อ่านออกเสียงค�ำศัพท์/ข้อความ/ประโยคได้ถูกต้อง
2.2 พูดตอบค�ำถามเกี่ยวกับ EGAT Carbon Footprint Application ได้
2.3 เขียนสรุปความผลกระทบของการใช้ไฟฟ้าที่มีต่อการลด CO2 ได้
		
2.4 ผลิตสื่อรณรงค์เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
		
2.5 น�ำเสนอผลงาน/ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
		
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
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3. (A) 3.1 มีความขยันและสนใจในการท�ำกิจกรรม
		
3.2 มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ
		
3.3 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
สาระการเรียนรู้
การสืบค้นข้อมูลการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ต่าง ๆ พูดและเขียนสรุปใจความส�ำคัญและแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์		
- ซื่อสัตย์สุจริต			
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้				
- มุ่งมั่นในการท�ำงาน		
- อยู่อย่างพอเพียง
- รักความเป็นไทย			
- จิตสาธารณะ
สมรรถนะส�ำคัญ
- ความสามารถในการสื่อสาร - ความสามารถในการสื่อสาร - ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
- ความสามารถในการใช้ทักษะ - ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs)
STEP 1 : ตั้งค�ำถาม
1. ครูให้นักเรียนดู Clip Video เพลง Mother Earth จาก Website Youtube และร่วมกันอภิปราย
2. ครูให้นักเรียนเปิด EGAT Carbon Footprint Application ศึกษาฟังก์ชั่นภายใน Application
และร่วมกันอภิปรายเป็นภาคภาษาอังกฤษ
3. นักเรียนท�ำกิจกรรมคู่ (Pair Work Activity) ในใบงานที่ 1 ก่อนการท�ำกิจกรรมให้นักเรียน
อ่านออกเสียงค�ำถามทุกข้อพร้อม ๆ กัน เพื่อเตรียมทักษะภาษาให้กับนักเรียน พร้อมทั้งท�ำความ
เข้าใจความหมายของประโยค
4. ครูสุ่มเรียกนักเรียน 2-3 คน ให้ตอบค�ำถามต่อไปนี้
Teacher : What are electrical machines do you have at your house?
Student :
Teacher : How much is the electricity bill at home?
Student :
Teacher : Do you know about carbon dioxide? What is it?
Student :
Teacher : What is the disadvantage of carbon dioxide?
Student :
กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
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STEP 2 : แสวงหาสารสนเทศ
5. ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงค�ำศัพท์ในใบงานที่ 1 พร้อมกันและร่วมกันอภิปรายความหมาย
6. ครูสุ่มเรียกนักเรียน 2-3 คน ให้ตอบค�ำถามต่อไปนี้
Teacher : What electrical machine did you calculate?
Student :
Teacher : How much is the electricity bill?
Student :
baht per month.
Teacher : How much is the electrical energy?
Student :
units per month.
Teacher : How much is carbon dioxide?
Student :
kilograms per month?
7. ครูให้นักเรียนท�ำกิจกรรมกลุ่ม (Group Work Activity) บทความผลกระทบของ CO2 ที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อมและร่วมกันวิเคราะห์เปรียบเทียบผลกระทบของการใช้ไฟฟ้าที่มีต่อการลด CO2 และ
สรุปเป็นแผนผังความคิด Mind Map
STEP 3 : สร้างความรู้
8. ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นสื บ ค้ น ข้ อ มู ล เรื่ อ งการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
น�ำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และค�ำแนะน�ำจากครู มาวิเคราะห์ สังเคราะห์
สรุปเป็นแนวทางและท�ำการผลิตสื่อรณรงค์เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
STEP 4 : สื่อสาร
9. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน�ำเสนอสื่อรณรงค์เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
STEP 5 : ตอบแทนสังคม
10. นั ก เรี ย นน� ำ ผลงานไปเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ นั ก เรี ย นในสถานศึ ก ษาและบุ ค คลภายนอก
ได้เรียนรู้ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ และน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ เพื่อสร้างสังคม
ไทยให้เกิดความรักและหวงแหนสิ่งแวดล้อมอันมีประโยชน์และมีค่า สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้
สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. เพลง/Clip Video “Mother Earth”		
2. Application EGAT CO2 Calculation
3. Website Youtube				
4. ห้องสมุด

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
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การวัดและประเมินผล
1. ภาระงาน/ชิ้นงาน
1.1 ใบงานที่ 1 “การค�ำนวณค่าการใช้ไฟฟ้าและการปล่อย CO2”
1.2 แผนผังความคิด Mind Map เกี่ยวกับผลกระทบของการใช้ไฟฟ้าที่มีต่อการปล่อย CO 2
1.3 สื่อรณรงค์เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เกณฑ์การประเมินการตรวจผลงาน วิชาภาษาอังกฤษ

ตรงตามเนื้อหา
ระดับ 3 สร้างสรรค์ผลงานได้ตรงตามเนื้อหาครบถ้วน
ระดับ 2 สร้างสรรค์ผลงานได้ตรงตามเนื้อหาบางส่วน
ระดับ 1 สร้างสรรค์ผลงานไม่ตรงตามเนื้อหา
ความประณีต
ระดับ 3 ท�ำงานประณีต สะอาด เรียบร้อย สวยงาม
ระดับ 2 ท�ำงานประณีต มีร่องรอยไม่สะอาดอยู่เล็กน้อยและสวยงามพอใช้
ระดับ 1 ท�ำงานไม่ประณีต สกปรก และขาดความสวยงาม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ระดับ 3 สร้างสรรค์ผลงานได้แปลกใหม่ ไม่เลียนแบบใคร
ระดับ 2 สร้างสรรค์ผลงานได้แปลกใหม่ เลียนแบบเป็นบางส่วน
ระดับ 1 ผลงานเลียนแบบจากเพื่อนที่ท�ำมาเป็นส่วนมาก
ความถูกต้องสมบูรณ์
ระดับ 3 ข้อมูลหลากหลาย เขียนถูกต้อง
ระดับ 2 ข้อมูลไม่หลากหลาย เขียนถูกต้อง
ระดับ 1 ข้อมูลไม่หลากหลาย เขียนไม่ถูกต้อง

กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
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แบบประเมินการตรวจผลงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รายการ

คุณภาพ
1

2

หมายเหตุ

3

1. ตรงตามเนื้อหา
2. ความประณีต
3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4. ความถูกต้องสมบูรณ์
คะแนนรวม
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 3
หมายถึง
ดี 		
ช่วงคะแนน
ระดับ 2
หมายถึง
พอใช้ 		
ช่วงคะแนน
ระดับ 1
หมายถึง
ต้องปรับปรุง ช่วงคะแนน
ช่วงคะแนน 4 – 7 คะแนน เกณฑ์การผ่าน ได้ระดับพอใช้ขึ้นไป
ข้อสังเกต

12 – 16 คะแนน
8 –11 คะแนน
4 – 7 คะแนน

ลงชื่อ

ผู้ประเมิน
)

(
/

/
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กระทรวงศึกษาธิการ

184

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ผูช้ แี้ จง : ให้ผสู้ อนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด  ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
รายการประเมิน
ด้านที่
1. รักชาติ
1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้และอธิบายความหมาย
ศาสนา
ของเพลงชาติ
กษัตริย์
1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของนักเรียน
1.3 ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการท�ำงานกับสมาชิกในโรงเรียน
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี
ปรองดองและเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน
1.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา

2. ซื่อสัตย์
สุจริต

3. มีวินัย
รับผิดชอบ
4. ใฝ่เรียนรู้

1.6 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ตามที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น
2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง
2.2 ปฏิบัติสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะท�ำความผิด ท�ำตามสัญญา
ที่ตนให้ไว้กับเพื่อน พ่อแม่หรือผู้ปกครอง และครู
2.3 ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง ไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง
3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและ
โรงเรียน ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ�ำวัน
และรับผิดชอบในการท�ำงาน
4.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ
4.2 มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ
4.3 สรุปความรู้ได้อย่างมีเหตุผล

5. อยู่อย่างพอ
เพียง

5.1 ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น สิ่งของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด คุ้มค่า
และเก็บรักษาดูแลอย่างดี และใช้เวลาอย่างเหมาะสม
5.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี
5.3 ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล
5.4 ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และไม่ท�ำให้ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อมให้อภัย
เมื่อผู้อื่นกระท�ำผิดพลาด
กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ระดับคะแนน
4

3

2

1
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คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
ด้านที่

6. มุ่งมั่น
ในการท�ำงาน

ระดับคะแนน
รายการประเมิน

4

3

2

1

5.5 วางแผนการเรียน การท�ำงานและการใช้ชีวิตประจ�ำวัน
บนพื้นฐานของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร
5.6 รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสภาพแวดล้อม ยอมรับและ
ปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท�ำงานที่ได้รับมอบหมาย
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส�ำเร็จ

7. รัก
ความเป็นไทย

7.1 มีจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

8. มีจิต
สาธารณะ

8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูท�ำงาน

7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย
8.2 อาสาท�ำงาน ช่วยคิด ช่วยท�ำ และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
8.3 ดูแลรักษาทรัพย์สมบัติของห้องเรียน โรงเรียน ชุมชน
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ

ผู้ประเมิน
)

(
/
เกณฑ์การให้คะแนน							
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม�่ำเสมอ ให้ 4 คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ให้ 3 คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ให้ 2 คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง
ให้ 1 คะแนน

/
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

91 - 108 		
73 - 90 		
54 - 72 		
ต�่ำกว่า 54 		

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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แบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของนักเรียน
กลุ่มที่

ชั้น
พฤติกรรมของนักเรียน

เลข
ที่

ชื่อ-สกุล

ความมีวินัย

ความรับผิดชอบ

มนุษย์สัมพันธ์

ขยันหมั่นเพียร

ความรอบคอบ

รวม

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

20

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก
ดี 		
ปานกลาง
ปรับปรุง

=4
=3
=2
=1

ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 90 – 100% หรือปฏิบัติบ่อยครั้ง
ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 70 – 89% หรือปฏิบัติบางครั้ง
ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 50 – 69% หรือปฏิบัติครั้งเดียว
ประสิทธิภาพต�่ำกว่าเกณฑ์ 50% หรือไม่ปฏิบัติเลย
ลงชื่อ

ผู้สังเกต
)

(
/

กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

/
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แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู
โรงเรียน

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต

ชื่อครูผู้สอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

รายวิชา

รหัสวิชา

ชัน้

ปีการศึกษา

ค�ำชี้แจง : ให้ท�ำเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจดังนี้
5 = มากที่สุด

4 = มาก

3 = ปานกลาง

2 = น้อย

1 = น้อยที่สุด
ความพึงพอใจ

กิจกรรม

5

4

1. ครูมีการเตรียมการสอน (พิจารณาจากสื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ มีความพร้อม)
2. เนื้อหาที่สอนสอดคล้องกับชีวิตและทันสมัย
3. นักเรียนทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน
4. ครูให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหา
5. ครูส่งเสริมให้นักเรียนท�ำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม/ทีม
6. ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มและรู้จักวิพากษ์วิจารณ์
7. ครูยอมรับความคิดเห็นของนักเรียน
8. ครูใช้วิธีการสอนหลายวิธี (เช่น การท�ำงานกลุ่ม การอภิปราย จับคู่ ฯลฯ)
9. ครูส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ
10. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน
11. ครูตั้งใจสอน ให้ค�ำแนะน�ำนักเรียนในการท�ำกิจกรรม
12. นักเรียนน�ำความรู้จากวิชานี้ไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้
13. ความรู้จากวิชานี้สามารถน�ำไปประกอบเป็นอาชีพได้
14. นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข
15. นักเรียนเห็นคุณค่าความส�ำคัญของการเรียนภาษา

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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Name
Worksheet No.1 :
The Calculating of the Electricity Usage
and CO2 Emission
Direction : Fill the information of the calculating of the electricity usage and CO2
emission.
Electrical Machine :
Size
1. Electric Power :
2. Electricity Bill :
3. Hours :
4. Days :
5. Months :
6. Numbers of Electrical Machine :
7. Emission Factor :
8. Total
8.1 Electricity Bill :
		
8.2 Electrical Energy :
		
8.3 Carbon Dioxide :
9. Results of Calculating
		
9.1 Used Electrical Energy
		
(Unit)
Per Day
		
9.2 Payment
		
(Baht)
		
9.3 Emission of Carbon Dioxide
		
(Kg CO2)

กองเสริมสร้างทัศนคติ
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

watts
baht
per day
per month
per year
kg CO2
baht/month
units/month
kg/month

Per Month

Per Year

189

เอกสารอ้างอิง / แหล่งที่มา
https://www.nectec.or.th/schoolnet/library/create-web/10000/.../10000-6295.html
https://www.posttoday.com/life/life/464509
http://www.scgbuildingmaterials.com/th/LivingIdea/NewBuild/
http://www.liekr.com/post_139725.html
http://www.rs.mahidol.ac.th/rs_green/images/knowledge/Green_Office.pdf
http://bangkokgreencity.bangkok.go.th

บรรณานุกรม
http://www.egat.co.th
https://www.glr egat.co.th
http://www.energy.co.th
http://biology.ipst.ac.th/?p=3303
http://www.energynewscenter.com/ridceo.rid.go.th/buriram/waste_water_problem.html
http://www.waternetplc.com/th/index.php?option=com_content&view=article&id=310&Itemid=345
https://www.nectec.or.th/schoolnet/library/create-web/10000/.../10000-6295.html
https://www.posttoday.com/life/life/464509
http://www.รวมพลังหาร2.com/knowledge-detail

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ

ภาคผนวก

รายชื่อคณะผูู้จัดท�ำ
คณะที่ปรึกษา		
			

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

คณะท�ำงานผู้จัดท�ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
			

ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

			

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

191

					

คณะผู้จัดท�ำ

คณะที่ปรึกษา
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
1. นางอังคณา สุขวิบูลย์		
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า
2. นายวีระพงษ์ เอี่ยมวัฒน์		

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า – วิชาการ

คณะที่ปรึกษา
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
1. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร 		
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรษ์

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร		

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน

4. นายอโณทัย ไทยวรรณศรี		

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

5. นางสาวธัญนันท์ แก้วเกิด		
					

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษ
ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

คณะท�ำงานผู้จัดท�ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
1. นายสมบัติ พัฒนะวาณิชนันท์
หัวหน้ากองเสริมสร้างทัศนคติ
2. นางทิพย์วรรณ ผลชีวิน		
หัวหน้าแผนกกิจกรรมพิเศษ
3. นายกฤษดา คงอยู่		
นักคอมพิวเตอร์ระดับ 9 		
4. นางสาวสุภรา คอยระงับ		
วิทยากรระดับ 6			
5. นายคชะพันธ์ แดงดีเลิศ		
ช่างระดับ 5			
6. นายอัครพล ตรีเหรา		
ช่างระดับ 5			
7. นางสาวสโรชินี วรรณะ		
ช่างระดับ 5			
8. นายอาทิตย์ นาคสวัสดิ์		
ช่างระดับ 5			
9. นายสมภพ ศรีจาด		
ช่างระดับ 5			
10. นางสาววิริยา ภู่ระหงษ์		
ช่างระดับ 5			
11. นางพิมลณัฏฐ์ นนทวัฒน์		
พนักงานวิชาชีพระดับ 5		
12. นางสาวพิชยาณัฏฐ์ ปลื้มสุข
พนักงานวิชาชีพระดับ 5		
13. นางสาวอคิราภ์ ศุภนิมิตรสกุล
พนักงานวิชาชีพระดับ 5		

ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า
กองเสริมสร้างทัศนคติ
กองเสริมสร้างทัศนคติ
กองเสริมสร้างทัศนคติ
กองเสริมสร้างทัศนคติ
กองเสริมสร้างทัศนคติ
กองเสริมสร้างทัศนคติ
กองเสริมสร้างทัศนคติ
กองเสริมสร้างทัศนคติ
กองเสริมสร้างทัศนคติ
กองเสริมสร้างทัศนคติ
กองเสริมสร้างทัศนคติ
กองเสริมสร้างทัศนคติ

สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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คณะท�ำงานผู้จัดท�ำ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
1. นางณัฐชยา เม็นไธสง 		
นักวิชาการศึกษา ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
2. นางจรีรัตน์ ปานพรหมมินทร์
ข้าราชการบ�ำนาญ
3. นางสาวฉลาด เสริมปัญญา
ข้าราชการบ�ำนาญ
4. นายสุรัตน์ สรวงสิงห์		
ข้าราชการบ�ำนาญ
5. นางมนัสวรรณ รุจิระพงศ์		
ข้าราชการบ�ำนาญ
6. นายวันชัย แจ่มนาม		
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
7. นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว		
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
8. นางสาวปุณยาพร ปฐมพัฒนา
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
คณะท�ำงานผู้จัดท�ำ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. นางนงลักษณ์ ศรีสังข์แก้ว		
ศึกษานิเทศก์
					
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
2. นางชุติปภา วรเดชนันทสกุล
ศึกษานิเทศก์
					
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
3. นางพิมพ์พันธ์ เฮ่งประดิษฐ์		
ศึกษานิเทศก์
					
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
4. นายมารุต เหล่าแก้วก่อง		
ศึกษานิเทศก์
					
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
5. นายสุริยา ผ่องเสียง		
ศึกษานิเทศก์
					
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
6. นางอรินลัทธ์ จันทร์เลน		
ศึกษานิเทศก์
					
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
7. นางสาวยุพาพร หรเสริฐ		
ศึกษานิเทศก์
					
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
8. นายปริญญา เฉิดจ�ำเริญ		
ศึกษานิเทศก์
					
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
9. นายกฤษฎาวัฒน์ ฉัตรรักษา		
ศึกษานิเทศก์
					
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
10. นางพรสุข กลับส่ง ณ พัทลุง
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านกอตง
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
11. นายทวีศักดิ์ ด�ำมุสิทธิ์
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งประสาน
					
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
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12. นางพิทยา ศรีสุวรรณ
					
13. นางสาวกมลวรรณ ชูใหม่
					
14. นางสาวสุณิสา สมบูรณ์
						
15. นางสาวอภิรดี เพชรสาย
						
16. นายพสธร ค�ำไพเราะ
					
17. นางนันทิยา นนท์อาสา
					
18. นางสาวรัชนี ป้องทัพไทย
			
19. นางโสภา ทุมพา			
					
20. นายอธิวัฒน์ ทุมพา		
21. นางนิชนันท์ หลุยใจบุญ		
						
22. นายสุรวุฒิ เอี่ยวสกุล		
						
23. นางชูศรี ชาญชัย			
					
24. นางสาวดวงพร วุฒิมานพ
						
25. นางกมลวัลย์ แก้วนนท์
					
26. นางพรทิวา สุวรรณรัตน์
					
27. นางสุรีรัตน์ เปลี่ยนบางช้าง
							
28. ว่าที่ร้อยตรีลมบล บุญมานะ
					

ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ครูโรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ครูโรงเรียนบ้านกอตง
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ครูโรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้า
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
ครูโรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
ครูโรงเรียนบ้านเก่างิ้วหนองบั่ว (คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
ครูโรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านคลองอุดม
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านกะหลิม
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ครูโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ครูโรงเรียนบ้านโคกเมา
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ครูโรงเรียนบ้านควนเนียง
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนวัดป่าเกด (ดิษ วิทยาคาร)
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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29. นางนิรัติกาล ส�ำรวมสุข
						
30. นายเรืองยศ เรืองจันทร์			
			
31. นางสาวกุสุมา ถนอมวงศ์		
					
32. นายปฏิวัติ จันทร์ทิพย์
						
33. นางนิตยา แฟงสวัสดิ์		
					
34. นางถาวร ฮดมาลี		
					
35. นางจันทนา เกษมพันธุ์
					
36. นางวรฉาย ทองค�ำ		
						
37. นายวสันต์ ปัญญา		
						
38. นางอมรทัต เอียดศรีชาย		
						
39. นางสาวศุภจิต เจียวก๊ก
					
40. นางอุดมลักษณ์ ดวงลกดก		
		
41. นางสาวเงาฉาย ระหงษ์
					
42. นางวรรณภา พุ่มพวง		
		
43. นางสาวณิชนันท์ ค�ำนวณสินธุ์
					
44. นางสุดาพร หลวงนิหาร
					
45. นางสาวนิภาพร ไชยสีมา		
					

รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียนวัดด่านส�ำโรง
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ครูโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ครูโรงเรียนวัดป่าเกด (ดิษ วิทยาคาร)
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
รองผู้อำ�นวยการโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ครูโรงเรียนเมืองเลย
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ครูโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนผาณิตวิทยา
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเมืองกระบี่
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ครูโรงเรียนเมืองกระบี่
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ครูโรงเรียนเมืองกระบี่
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ครูโรงเรียนสารภีพิทยาคม
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
ครูโรงเรียนหอพระวิทยาคม
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ครูโรงเรียนตากพิทยา
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ

